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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 15/2006
Ob-12646/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Mikolšičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.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: nakup DWDM naprav in
stikal.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
– DWDM naprave 2 kosa,
– stikala 4 kose.
Ocenjena vrednost:160,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 19. 6. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN PE IC
DRC-1-004/06-B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Področna enota
Informacijski center

5. 5. 2006

ISSN 1318-9182

Javni razpisi

komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

Blago
Št. 430-72/2006

Ob-12753/06

Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme, št. 430-72/2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/06, z
dne 24. 3. 2006, Ob-8383/06, se spremenijo
točke IV.3.3, IV.3.4 in IV.3.8 objave tako, da
se pravilno glasijo:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije 10. 5. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43007206, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub
ljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do 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: 11. 5. 2006 do 15.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 5.
2006 ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb

Leto XVI

Št. 6/35-3468/4/06
Ob-12490/06
Popravek
V javnem razpisu za stroje za trgovsko
blago, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
43 z dne 21. 4. 2006, Ob-11323/06, se spremeni točka VI.3) Dodatne informacije, in sicer: »Naročilo se oddaja po vrstah blaga.
Ponudnik lahko ponudi blago za eno, več
ali vse postavke iz seznama. Postavka
17 (papirni valji – veliki in mali) se odda
kot celota enemu ponudniku, prav tako
postavka 18 (paketna embalaža vse velikosti) ter postavka 19 (oddajna knjiga
– velika in mala).«
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 350-037-5/06
Ob-12756/06
Popravek
V javnem naročilu po odprtem postopku za nakup kemikalij za potrebe laboratorijev z oznako JN-011/2006-POG, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37 z
dne 7. 4. 2006, Ob-9692/06, se popravijo
naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 5. 2006.
Pogoji in način plačila. razpisna dokumentacije je brezplačno na voljo na internetnem naslovu http://www.preator.si, mogoče
pa jo je pridobiti tudi s pisnim zahtevkom
na naslov: Preator d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana ali po e-mailu
info@preator.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2006 ob
12. uri.
Prijave morajo do roka prispeti na naslov
naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS,
Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 10. 5. 2006 ob 13. uri; Inštitut za
varovanje zdravja RS, Trubarjeva cesta 2,
1000 Ljubljana.
Inštitut za varovanje zdravja
Ob-12304/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Stročja
vas, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala
Nedelja, OŠ Razkriže, Gš Slavka Osterca
Ljutomer, kontaktna oseba: Vesna Paljk,
ALTUS consulting d.o.o., Cankarjeva cesta 10/Stročja vas 24/Cezanjevci 39/Mala
Nedelja 37/Šafarsko 24/Prešernova ulica 8,
9240/9243 Ljutomer/Mala Nedelja, Slovenija, tel. 02/584-43-00/584-86-10/580-1115/585-81-70/585-86-44/585-15-30, faks
02/584-43-11/584-86-10/580-11-45/585-8180/585-86-49/585-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (izdelki namenjeni čiščenju) za potrebe naročnikov, po
posameznih razpisanih sklopih. Sklop 1
je razdeljen na 3 podsklope.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, Ljutomer, PŠ
z enoto vrtca Cven, Cven 3c, Ljutomer, PŠ
Cvetka Golarja Ljutomer, Golarjeva ulica 6,
Ljutomer, OŠ Stročja vas, Stročja vsa 24,
Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, Ljutomer, OŠ Mala Nedelja,
Mala Nedelja 37, Mala Nedelja, OŠ Razkrižje, Šafarsko 24, Ljutomer, GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova ulica 8, Ljutomer.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; pomožni predmet, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila, sklop je razdeljen
na tri podsklope, in sicer:
1. podsklop: čistila, ki se redčijo,
2. podsklop: čistila za neposreden nanos,
3. podsklop: ostala čistilna sredstva.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
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3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: ostali izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumetaciji.
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: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov, po posameznih sklopih za
potrebe naročnikov za obdobje od oddaje javnega naročila do 31. decembra 2008.
Skupna ocenjena vrednost javnega naročila
za vse naročnike in za celotno obdobje oddaje javnega naročila znaša 11 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa v
roku najmanj 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov mora biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji po 42. in 42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona tako dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni
bil kaznovan za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in
pranjem denarja ter goljufijo zoper finančne
interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike BON
1/SP,
– potrdilo poslovne banke,
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi sukcesivno
dobavo razpisanih izdelkov,

– da ponudnik zagotovi dobavo na lokacije naročnikov,
– vsi ponujeni izdelki morajo biti opremljeni z ustreznimi deklaracijami in odgovarjati predpisom, ki urejajo področje javnega
naročila,
– da so ponujeni izdelki zdravju neškodljivi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– fiksnost cen,
– plačilni rok,
– dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 954/05 – 325/05
– 349/05 – 263/05 – 285/05 – 044/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
Cena: 7.500 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
349-2005, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006 do 11.
ure; če je ponudba poslana po pošti šteje
za pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 15. uri; OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
Cankarjeva cesta 10, Ljutomer.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Mala Nedelja,
OŠ Razkriže,
Gš Slavka Osterca Ljutomer
Ob-12407/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kontaktna oseba: Mateja Progar, Jamova cesta 2, 1115 Ljubljana,
p.p. 3422, Slovenija, tel. 01/47-68-500,
faks 01/425-06-81, elektronska pošta:
mprogar@fgg.uni-lj.si, internetni naslov:
www.fgg.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kontaktna oseba: Jože Lopatič, Jamova cesta 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-68-600,
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faks 01/425-06-81, elektronska pošta: jlopatic@fgg.uni-lj.si,
internetni
naslov:
www.fgg.uni-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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža hidravličnega bata
±250 kN/±200 mm – razširitev preizkuševalne opreme za dinamične preiskave
konstrukcij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 5% od ponudbene cene, garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vrednosti 10% od pogodbene cene, bančna
garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v vrednosti 5% pogodbene cene.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora imeti: 1. veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, 2. veljavno
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, 3. 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, 4. 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 uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države
v kateri ima sedež, 5. da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati, 6. da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa ali ni imel blokiranega nobenega od
transakcijskih računov, če ima odprtih več
računov, 7. da je tehnično usposobljen izvesti
javno naročilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad1 Potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad, če je registriran pri davčnem uradu,
Ad2 Potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo ponudnika, da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni potrebno,
Ad3 Potrdilo Ministrstva za pravosodje
oziroma izjava ponudnika, da ponudnik ni v

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-68-518, faks 01/425-06-81, elektronska pošta: Avitek@fgg.uni-lj.si, internetni naslov: www.fgg.uni-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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema: 1. sklop namizni
računalniki in strežniki, 2. sklop prenosni
računalniki 3. sklop monitorji, 4. sklop
omrežna oprema, 5. sklop periferna in
ostala oprema.
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: 60 računalnikov z monitorji letno in druga računalniška oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v vrednosti 2% od pogodbene
cene, bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v vrednosti 2%.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora imeti: 1. veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. veljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, 3. 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, 4. 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 uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom v
skladu s predpisi države v kateri ima sedež,
5. da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati, 6. da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa ali
ni imel blokiranega nobenega od transakcijskih računov, če ima odprtih več računov,
7. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javna naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad1 Potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad, če je registriran pri davčnem uradu,
Ad2 Potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo ponudnika, da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni potrebno,
Ad3 Potrdilo Ministrstva za pravosodje
oziroma izjava ponudnika, da ponudnik ni v

kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in poslovanjem.
Potrdila morajo biti priložena v originalu
in ne smejo biti starejša od treh mesecev od
datuma določenega za oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad4 Potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence,
Ad5 Potrdilo da je poravnal davke in
prispevke, ki ga izda davčni urad ali drugi
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
Ad6 Potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa, če ima
ponudnik odprtih več računov mora priložiti
toliko potrdil kot ima računov.
Potrdilo pod točko Ad4 mora biti priloženo v originalu in ne sme biti starejše od
treh mesecev od datuma določenega za
oddajo ponudbe, potrdili iz točke Ad5 in Ad6
morata biti priloženi v originali in ne smeta
biti starejši od enega meseca od datuma
določenega za oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad7 Izjava ponudnika, da je tehnično
usposobljen izvesti javno naročilo.
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. cena,
2. reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun UJP št. 01100-6030708865, sklic na
JN2/06; razpisno dokumentacijo je mogoče
prevzeti osebno vsak delavnik med 11. in
13. uro ali po pošti po predhodnem plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006
ob 13. uri; v dekanatu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ob-12409/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kontaktna oseba: Mateja
Progar, Jamova cesta 2, 1115, p.p. 3422
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-68-500,
faks 01/425-06-81, elektronska pošta:
mprogar@fgg.uni-lj.si, internetni naslov:
www.fgg.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kontaktna oseba: Andrej Vitek,
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kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in poslovanjem.
Potrdila morajo biti priložena v originalu
in ne smejo biti starejša od treh mesecev od
datuma določenega za oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad4 Potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence,
Ad5 Potrdilo da je poravnal davke in
prispevke, ki ga izda davčni urad ali drugi
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
Ad6 Potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa, če ima
ponudnik odprtih več računov mora priložiti
toliko potrdil kot ima računov.
Potrdilo pod točko Ad4 mora biti priloženo v originalu in ne sme biti starejše od
treh mesecev od datuma določenega za
oddajo ponudbe, potrdili iz točke Ad5 in Ad6
morata biti priloženi v originalu in ne smeta
biti starejši od enega meseca od datuma
določenega za oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad7 Izjava ponudnika, da je tehnično in
kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun UJP št. 01100-6030708865, sklic na
JN1/06; razpisno dokumentacijo je mogoče
prevzeti osebno vsak delavnik med 11. in
13. uro ali po pošti po predhodnem plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 21. 8. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ob-12413/06
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.
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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: 3511-5/2006 Nabava opreme za Onkološki inštitut Ljubljana.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža splošne in pisarniške opreme, serijske splošne opreme,
splošne medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in
E za dokončanje gradnje in opremljanja
objektov D in E Onkološkega inštituta v
Ljubljani 1. faza z nakupom na finančni
leasing za obdobje 7 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljena, Zaloška 2, 1000 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 in pisarniške opreme,
serijske splošne opreme, splošne medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in E za dokončanje gradnje
in opremljanja objektov D in E Onkološkega
inštituta v Ljubljani 1. faza z nakupom na
finančni leasing za obdobje 7 let.
Sklopi:
1. sklop: splošna, pisarniška in serijska
splošna oprema,
2. sklop: splošna medicinska oprema,
3. sklop: specialna medicinska oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila; začetek 25. 7. 2006 in/ali konec 25. 11. 2006.
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-UPB 1.
Pod točko 2. mora ponudnik, ki ponuja
medicinske pripomočke, predložiti Potrdilo
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še nekatera dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1 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-UPB 1:
– letno poročilo za zadnja 3 leta in še revizorjevo poročilo za vsa zadnja tri 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-UPB 1:
f) v ponudbi mora biti za tisto opremo,
za katero je tako določil naročnik, predložen
uraden material s tehničnimi specifikacijami
ponujenega elementa opreme.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3.
2006, Ob-8633/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 6. 2006 do 12.
ure; od ponedeljka do petka, od 9. do 12.
ure na Ministrstvu za zdravje; Štefanova 5,
Ljubljana.
Cena: 60.000 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: 26. 6. 2006 ali 63 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: 150 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: 26. 6. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, velika sejna dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-12438/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
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Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova ulica 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova ulica 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova ulica 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 52/2006-ODP za
nakup pomivalnih strojev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila je razdeljen v
tri sklope in sicer:
1. sklop: stroj za pomivanje kuhinjske
in bele posode,
2. sklop: stroj za pomivanje kuhinjske
posode, z opremo za pomivalnico in
3. sklop: stroj za pomivanje bele posode, z opremo za pomivalnico bele posode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: DDP namembni kraji Bohinjska Bela, Rudno polje-Pokljuka, Maribor
in Celje, z montažo, strokovnim priklopom in
praktično predstavitvijo uporabe.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.60.00-5.
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:
1. slop – 1 kpl stroj za pomivanje kuhinjske posode z zunanjim mehčalcem vode
ter 2 kpl stroj tračni za pomivanje bele –
servirne posode z zunanjim mehčalcem za
vodo;
2. sklop – 1 kpl stroj za pomivanje kuhinjske posode z zunanjim mehčalcem vode in
oprema za pomivalnico kuhinjske posode;
3. sklop – 1 kpl stroj za pomivanje bele
– servirne posode z zunanjim mehčalcem
vode in oprema za pomivalnico bele – servirne posode.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec: predvidoma najkasneje
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, v višini najmanj 0,5% od vrednosti
ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh
ponujenih sklopov), kot jamstvo, da bo, če
bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom
pod razpisnimi pogoji, veljavno najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb;
– kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno po-

– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih
do vštevši dneva sestave obrazca o plačilni
sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo; dokazilapriloge: da ima priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih,
– da ima ponudba, po posameznem
sklopu, za vsak razpisani artikel priloženo
natančno tehnično dokumentacijo, v slovenskem jeziku, ki dokazuje, da ponujeno
blago zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam,
– da ima glede na ponujeni sklop priloženo tudi izpolnjeno, žigosano in podpisano
prilogo »tehnične zahteve«.
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:
– vrednost ponudbe – najcenejša ponudba maks. 90 točk;
– garancijski rok (število mesecev) – najdaljši ponujeni rok maks. 10 točk.
Naročnik bo javno naročilo po posameznem sklopu oddal ponudniku, ki bo dosegel najvišjo vsoto števila točk po obeh
merilih. V primeru, da bo več ponudnikov
prejelo enako, najvišjo vsoto števila točk, po
posameznem sklopu, se bo javno naročilo
oddalo ponudniku, ki bo ponudil najkrajši izvedbeni rok, vendar predvidoma najkasneje
do 30. 9. 2006.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-87/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 52/2006-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.

nudbi priložiti podpisano in žigosano izjavo
banke, da bo izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj
0,5% od vrednosti pogodbe, brez DDV, z
veljavnostjo vsaj še 1 mesec čez trajanje
pogodbe, v kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta presegala vrednost
30,000.000 SIT brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun izstavljen pod pogodbenimi pogoji, plačal v 30 dneh od uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Da ima ponudba priloženo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
ponudbe,
– podpisano in žigosano krovno izjavo,
– izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo ponudba/cene za ponujeni sklop (pri
ponudbi na 1. sklop, obvezna ponudba obeh
artiklov); k vsakem prijavljenem sklopu oziroma pripadajoči prilogi »ponudbe cene«
morajo biti priložene tudi ponudbe z natančno specifikacijo del in porabljenega materiala za montažo oziroma strokovni priklop in
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
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;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12441/06
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,
internetni naslov: www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava elektronskih tehtnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
poslovne enote in poštne poslovalnice po
Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. vrsta: elektronske tehtnice do 35 kg
– 72 kosov,
2. vrsta: elektronske tehtnice do 60 kg
– 9 kosov,
3. vrsta: elektronske tehtnice do 150 kg
– 6 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo predložil bančno garancijo za dobro izvedbo posla
(v višini 10% ponudbene vrednosti) in za
odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 8. 8.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ponujeno blago
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije (z originalno tehnično dokumentacijo),
– kopija certifikata o skladnosti (Certificate of Conformity) vključno z navedbo tipske
odobritve.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 40 točk,
2. testiranje tehtnice – 30 točk (od tega:
odzivnost tehtnice 15 točk in občutljivost
tehtnice na tresljaje 15 točk),
3. garancijska doba – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2006.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: (plačilo razpisne dokumentacije je potrebno samo v
primeru, če ponudnik želi prejeti razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki): na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 8. 2006.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2006
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predviden test
tehtnic.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-12453/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/882-34-00, faks
02/882-34-11, elektronska pošta: Suzana.dolar@sb-sg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski pripomočki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope ali za posamezen izdelek.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: medicinski pripomočki po naslednjih sklopih:
farmacevtske kemikalije, razkužila in mila,
šivalni material, material za endoskopsko
kirurgijo in mehanski šiv, laboratorijski material, medicinski potrošni material-razni (v več
podsklopih), katetri, endoproteze, embalaža, transfuzijski material in RTG material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe in
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
menica »brez protesta« v višini 1,000.000
SIT; nad vrednostjo ponudbe 30,000.000
SIT pa bančna garancija v višini 1,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh od datuma prevzema blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
točke: 1., 2. in 3. Pod točko 2. mora ponudnik predložiti potrdilo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki na debelo
ter četrti odstavek, točki: 1. in 2.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
ZJN-1-UPB1: 42.a člen, prvi odstavek,
točka 1.: BON-1/P; za tuje ponudnike pa
izvlečki iz revidiranih letnih bilanc.
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Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
ZJN-1-UPB1: 42.a člen, drugi odstavek,
točka 2.: g).
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 40 z dne
14. 4. 2006, Ob-10662/06.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Najnižja končna ponudbena cena posameznega sklopa ali izdelka ob izpolnjevanju
tehničnih in kakovostnih zahtev iz razpisne
dokumentacije.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu (02/882-34-11) s pripisom točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali tudi
elektronsko (pripišite e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006 ob
12. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
uprava – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem v zadnjih treh letih,
– ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež,
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila,
– ponudnik ni dal zavajujoče podatke,
– ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– 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. Izpisek na
dan oddaje naročila ne sme biti starejši od
30 dni,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Izpisek na dan oddaje
naročila ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, iz katerega je razvidno, da ponudnik zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen. Potrdilo na dan oddaje naročila ne
sme biti starejši od 30 dni,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež. Izpisek na dan oddaje naročila
ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Potrdilo na dan oddaje naročila ne sme biti
starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnih državnih organov,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Potrdilo
na dan oddaje naročila ne sme biti starejše
od 30 dni,

Ob-12643/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Jakše Milan, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: milan.j@sentjernej.si, internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-05-11/2006.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za Zdravstveno postajo
Šentjernej.
Razpis obsega: dobavo opreme, vnos
in razporeditev opreme po prostorih, montažo opreme ter priključitev naprav na instalacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstvena postaja
Šentjernej, Prvomajska cesta 5, 8310 Šentjernej.
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 26. 4. 2006, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 60 dni od dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
1. ponudniki morajo predložiti pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila, iz katerega mora biti razvidno:
– imenovanje poslovodečega pri izvedbi
javnega naročila,
– medsebojna razmerja ponudnikov,
– pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis pogodbe,
– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni
izvajalec in njihove odgovornosti,
– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,
2. izjavo vsakega izvajalca, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
3. izjavo vsakega izvajalca, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
4. dokumente o izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje v postopku oddaje 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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
– ponudnik ima veljavno odločbo oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– proti ponudniku ni 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,
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih. Potrdilo na
dan oddaje naročila ne sme biti starejše
od 30 dni,
– ponudnik ima ustrezne in potrjene reference s področja javnega naročila. Ponudnik
je v zadnjih petih letih, kot glavni izvajalec
opremil vsaj en objekt podobnega značaja
ali objekt pri katerem je vrednost opreme
znašala 30 mio sit ali več,
– potrdilo, da ponudnik ni dal zavajujoče
podatke,
– potrdilo/izjava, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ponudnik ekonomsko in
finančno sposoben:
– pravne osebe s sedežem v RS predložijo: potrjena obrazca BON 1 in BON 2
oziroma BON 1P, mnenje pooblaščenega
revizorja, bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2005 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Podatki o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1)
in podatki o plačilni sposobnosti ponudnika
(BON-2), na dan oddaje ponudb ne smejo
biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v RS predložijo:
– odločbo DURS o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto 2005 (potrjeno s
strani pristojnega DURS), bilanco stanja in
izkaza poslovnega izida za leto 2005 (iz
davčne napovedi za leto 2005, ki jih potrdi
DURS), potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred oddajo ponudb ter
podatke o morebitnih blokadah.
Podatki na dan oddaje ponudb ne smejo
biti starejši od 30 dni.
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:
– ponujena cena – 90 točk,
– datum dobave in montaže – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-05-11/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 5. 2006, cena:
7.400 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01319-0100015314,
s
sklicem
351-05-11/2006, elektronsko plačilo ali plačilo s prenosnim nalogom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika
s pooblastili.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 11. uri, Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej – sejna soba II. nad.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Občina Šentjernej
Ob-12652/06
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: Preator d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.preator.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Preator d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.preator.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Preator
d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.preator.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/05-B/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za nabavo vodomerov in
opreme za daljinsko odčitavanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Podbevškova 12,
8000 Novo mesto.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.25.21.10-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so navedene za posamezna leta
v razpisni dokumentaciji. Naročnik se ne
zavezuje, da bo naročil navedene okvirne
količine opreme, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali ustrezno zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po dobavi in prejemu pravilno izstavljenega
izvajalčevega računa.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora predložiti reference
proizvajalca ponujene opreme (za opremo
iz postavk 7, 8, 9, 10, 11 in 12) iz katerih je
razvidno, da je bila v zadnjih 5. letih pred
objavo razpisa ponujena oprema (ponujeni
modeli opreme) vgrajena pri poljubnem naročniku na območju EU (referenca se nanaša na opremo in ni nujno, da jo je prodal ponudnik – naročnik želi z referenco preveriti
ali je ponujena oprema že kjerkoli vgrajena
in je posledično že preizkušena v praksi).
Seštevek referenc mora količinsko pokrivati
vsaj 20% razpisane okvirne količine opreme
za posamezno postavko;
4. ponujeno blago (iz postavk 9, 10, 11 in
12) mora ustrezati standardom in zahtevam
urada za meroslovje RS;
5. stopnja finančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranih poslovnih računov in nima
dospelih neporavnanih obveznosti;
6. ponudnik ima poravnane davke in prispevke;
7. ponujena oprema mora biti skladna z
zahtevami iz specifikacij (ponudnik mora zagotoviti dobavo vse opreme v okvirnih letnih
količinah, kot jih je predvidel naročnik).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 2:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 5:
razvidno iz obrazca A-4 prijava in obrazca
BON-1 ali BON-1/P ali BON-2, iz katerega
je razvidno zadnje bilančno stanje in, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo
obrazca ni imel blokiranih poslovnih računov
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti. Obrazec
mora biti aktualen (izkazovati mora stanje
tekočega ali preteklega meseca);
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 6: potrdilo pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima ponudnik svoj sedež,
da ima poravnane vse davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 3: reference so razvidne iz obrazca A-4 prijava;
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 4: razvidno iz »tipske odobritve« Urada za meroslovje RS oziroma ekvivalentnega potrdila
pristojnega organa iz države članice EU;
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 7: ponudnik s podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja (razvidno iz
obrazcev A-7 predračun in A-10 specifikacije ter predložene tehnične dokumentacije in
opravljenega testiranja).
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4.
2006, Ob-11374/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/05-B/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče brezplačno na naslovu www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006 do 10.
ure; Praetor d.o.o., Trg osvobodilne fronte
13a, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006
ob 14.30; Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto (sejna soba, I. 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: internetni naslov za vprašanja in odgovore:
http://www.praetor.si v rubriki Vprašanja in
odgovori, kjer se objavljajo vsi odgovori na
prejeta vprašanja ponudnikov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Komunala Novo mesto d.o.o.,
javno podjetje

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: količina: 20 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 38,400.000,00
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
specialnega patruljnega vozila, s prostornino motorja do 1600 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila je naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,666.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3, karavan, za UL
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 4 kosi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 6
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, do 1600 cm3, karavan, za UUP
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 181 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 738,480.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek
je okviren, zaključek pa kot sledi: 50 kosov
vozil mora biti dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do 15. 10. 2006, 131 kosov

Št. 430-86/2006/13
Ob-12655/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub
ljana, 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: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. +386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks +386/1/472-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev za potrebe policije, št.
430-86/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93A.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev za potrebe policije, po
sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: belo-modro motorno kolo, od
350 do 650 cm3
1) Kratek opis: dobava belo-modrih motornih koles, s prostornino motorja od 350
do 650 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
16. 8. 2006; zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: belo-modro motorno kolo, nad
650 do 1200 cm3
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
motornega kolesa, s prostornino motorja
nad 650 do 1200 cm3. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila je naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,833.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
16. 8. 2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: civilno motorno kolo, od 240 do
350 cm3
1) Kratek opis: dobava civilnih motornih koles, s prostornino motorja od 240 do
350 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.

Stran

Stran

3394 /

Št.

46 / 5. 5. 2006

vozil pa v letu 2007, in sicer najkasneje do
31. 8. 2007.
Sklop št. 7
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 1600 do 2000 cm3
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od 1600 do 2000 cm3. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 4 kosi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 14,541.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 8
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 2000 do 2500 cm3
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
specialnega patruljnega vozila, s prostornino motorja od 2000 do 2500 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,750.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 9
Naslov: belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 2000 do 2500 cm3, karavan
1) Kratek opis: dobava belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
od 2000 do 2500 cm3, karavan izvedbe. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 10
Naslov: belo-modro patruljno vozilo, od
1600 do 2000 cm3, za prevoz službenih
psov
1) Kratek opis: dobava belo-modrega
patruljnega vozila, s prostornino motorja
od 1600 do 2000 cm3, za prevoz službenih
psov. Podrobnejši opis predmeta javnega
naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 3,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 11
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
do 1600 cm3
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja
do 1600 cm3. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 5 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 11,250.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 12
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, za UL
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od
1600 do 2000 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 13
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, za UVZ
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od
1600 do 2000 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 3 kosi.
Ocenjeni stroški brez DDV: 10,000.000
SIT,
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 14
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo, od 1600 do 2000 cm3, 4x4 pogon, za
UUP in UIT
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od
1600 do 2000 cm3, štirikolesni pogon. Po-

drobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 133 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 606,480.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek
je okviren, zaključek pa kot sledi: 70 kosov
vozil mora biti dobavljenih v letu 2006, in
sicer najkasneje do 15. 10. 2006, 63 kosov
vozil pa v letu 2007, in sicer najkasneje do
31. 8. 2007.
Sklop št. 15
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
od 1600 do 2000 cm3, 4x4 pogon, za UKP
1) Kratek opis: dobava civilnih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od
1600 do 2000 cm3, štirikolesni pogon. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 27 kosov.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
118,333.333,33 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek
je okviren, zaključek pa kot sledi: 23 kosov
vozil mora biti dobavljenih v letu 2006, in
sicer najkasneje do 15. 10. 2006, 4 kosi
vozil pa v letu 2007, in sicer najkasneje do
31. 8. 2007.
Sklop št. 16
Naslov: civilno specialno patruljno vozilo,
nad 2500 cm3
1) Kratek opis: dobava civilnega specialnega patruljnega vozila, s prostornino motorja nad 2500 cm3. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,416.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 17
Naslov: civilno osebno vozilo, od 1600
do 2000 cm3
1) Kratek opis: dobava civilnih osebnih vozil, s prostornino motorja od 1600 do 2000 cm3.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
3) Količina ali obseg: količina: 33 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 132,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 31. 8. 2007.
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5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, zaključek pa kot sledi: 17 kosov vozil
mora biti dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do 15. 10. 2006, 16 kosi vozil pa v letu
2007, in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Sklop št. 18
Naslov: civilno patruljno terensko vozilo
– večje, za UKP
1) Kratek opis: dobava civilnega patruljnega terenskega vozila – večjega. podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 7,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma
dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 19
Naslov: terensko vozilo s policijsko opremo – večje, za UL
1) Kratek opis: dobava terenskih vozil s
policijsko opremo – večjih. Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 2 kosa.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,083.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma
dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 20
Naslov: intervencijsko vozilo večje (5+4)
1) Kratek opis: dobava intervencijskih vozil – večjih (5+4). Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 7 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 39,847.500
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma
dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 21
Naslov: intervencijsko vozilo manjše
(4+2)
1) Kratek opis: dobava intervencijskega
vozila – manjšega (4+2). Podrobnejši opis
predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.

Ocenjeni stroški brez DDV: 160,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina prevoznih sredstev je 450 kosov in
je po sklopih navedena v prilogi B.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
2.037,915.833,32 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 16. 8. 2006, zaključek 31. 8. 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ter (za sklopa 6
in 22) izjava banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
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:
– poročilo pooblaščenega revizorja – v
primeru, da skupna ponudbena vrednost z
vključenim DDV presega 50,000.000 SIT.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– tehnično specifikacijo in seznam pooblaščenih servisov za ponujena prevozna
sredstva.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 22
Naslov: specialno vozilo za oglede krajev
kaznivih dejanj
1) Kratek opis: dobava specialnih vozil
za oglede krajev kaznivih dejanj. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 9 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 90,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 23
Naslov: specialno vozilo za izvajanje
kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu
1) Kratek opis: dobava specialnega vozila za izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 24
Naslov: osebno dostavno vozilo, za delo
z radarjem
1) Kratek opis: dobava osebnega dostavnega vozila, za delo z radarjem. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 1 kos.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,333.333,33
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 16. 8.
2006, zaključek 15. 10. 2006.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): navedeni rok za začetek je
okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je 15. 10. 2006.
Sklop št. 25
Naslov: specialno kombinirano vozilo namenjeno za izvajanje izravnalnih ukrepov
(»Schengen bus«)
1) Kratek opis: dobava specialnih kombiniranih vozil, namenjenih za izvajanje izravnalnih ukrepov (»Schengen bus«). podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 7 kosov.

Merila

Stran

Ponderiranje

1. cena
2. servisna pokritost po regijah

89
11

Stran

3396 /

Št.

46 / 5. 5. 2006

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430- 86/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: 2006 33-34/9288 z dne 31. 3. 2006;
druge prejšnje objave: 2006 37/10042 z dne
7. 4. 2006; 2006 40/10826 z dne 14. 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:
12. 6. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43008606, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub
ljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do 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: 13. 6. 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: 14. 6.
2006 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.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): iz sredstev skupnosti se sofinancira dobava prevoznih sredstev iz naslednjih sklopov:
– sklopi 3, 6, 14, 15, 17, 18 in 22, in sicer:
Schengenski izvedbeni načrt – PSF0521;
– sklop 25: 2003 Nacionalni Phare program – P20032.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): navedeni rok za
začetek je okviren, najkasnejši rok za zaključek oziroma dobavo pa je za vse sklope, razen sklopov 6, 14, 15 in 17: 15. 10. 2006.
Za sklop 6 mora biti 50 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
15. 10. 2006, 131 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
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Za sklop 14 mora biti 70 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
15. 10. 2006, 63 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 15 mora biti 23 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
15. 10. 2006, 4 kosi vozil pa v letu 2007, in
sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Za sklop 17 mora biti 17 kosov vozil dobavljenih v letu 2006, in sicer najkasneje do
15. 10. 2006, 16 kosov vozil pa v letu 2007,
in sicer najkasneje do 31. 8. 2007.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Opomba pod točko IV.3.2): dne 21. 4.
2006 je bilo v Uradno glasilo Evropskih
skupnosti posredovano naročilo za objavo
dodatne spremembe objave predhodnega
javnega razpisa oziroma predhodnega informativnega obvestila.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: 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: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-160/2006/3
Ob-12657/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub
ljana, 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: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501

Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. +386/1/472-40-54, e-pošta: jr@mnz.si,
faks +386/1/472-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija,
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis dobavo rezervnih delov
za prevozna sredstva, št. 430-160/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
– nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93A.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava rezervnih delov za prevozna sredstva Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije – MNZ, Generalne policijske uprave
– GPU in policijskih uprav (uporabniki),
po sklopih iz priloge B.
Pod dobavo rezervnih delov je zajeta
dobava rezervnih delov in materialov za
vgradnjo, iz asortimana principala oziroma
proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni
cenik – priporočene cene principala (v nadaljevanju: blago).
Ponudnik mora nuditi dobavo blaga za
vse kategorije vozil v okviru navedene blagovne znamke, kot na primer motorji, osebna vozila, terenska vozila, kombinirana vozila, tovorna vozila in podobno ter za vsa
vozila, ki so v uporabi uporabnikov.
Blago mora po kvaliteti odgovarjati veljavnim predpisom in standardom, rezervni
deli morajo biti novi in originalni.
Podrobnejši opis in obseg predmeta javnega naročila sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke Citroen
1) Kratek opis: dobava rezervnih delov
za prevozna sredstva Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije – MNZ,
Generalne policijske uprave – GPU, Policijske uprave Ljubljana in Policijske uprave Maribor (uporabniki), blagovne znamke
Citroen.
Pod dobavo rezervnih delov je zajeta
dobava rezervnih delov in materialov za
vgradnjo, iz asortimana principala oziroma
proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni
cenik – priporočene cene principala (v nadaljevanju: blago).
Ponudnik mora nuditi dobavo blaga za
vse kategorije vozil v okviru navedene blagovne znamke, kot na primer motorji, osebna vozila, terenska vozila, kombinirana vo-
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zila, tovorna vozila in podobno ter za vsa
vozila, ki so v uporabi uporabnikov.
Blago mora po kvaliteti odgovarjati veljavnim predpisom in standardom, rezervni
deli morajo biti novi in originalni.
Podrobnejši opis in obseg predmeta javnega naročila sta navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
3) Količina ali obseg: okvirna količina
prevoznih sredstev: 65.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje
le-teh oziroma izločitve iz uporabe.
Če so znani, ocenjeni stroški brez DDV:
22,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke Volkswagen
1) Kratek opis: dobava rezervnih delov
za prevozna sredstva ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije – MNZ, Generalne policijske uprave – GPU, Policijske
uprave Ljubljana, Policijske uprave Koper,
Policijske uprave Kranj, Policijske uprave
Maribor, Policijske uprave Celje, Policijske
uprave Nova Gorica in Policijske uprave Murska Sobota (uporabniki), blagovne
znamke Volkswagen.
Pod dobavo rezervnih delov je zajeta
dobava rezervnih delov in materialov za
vgradnjo, iz asortimana principala oziroma
proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni
cenik – priporočene cene principala (v nadaljevanju: blago).
Ponudnik mora nuditi dobavo blaga za
vse kategorije vozil v okviru navedene blagovne znamke, kot na primer motorji, osebna vozila, terenska vozila, kombinirana vozila, tovorna vozila in podobno ter za vsa
vozila, ki so v uporabi uporabnikov.
Blago mora po kvaliteti odgovarjati veljavnim predpisom in standardom, rezervni
deli morajo biti novi in originalni.
Podrobnejši opis in obseg predmeta javnega naročila sta navedena v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
3) Količina ali obseg: okvirna količina
prevoznih sredstev: 375.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje
le-teh oziroma izločitve iz uporabe.
Ocenjeni stroški brez DDV: 81,829.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmetni javni razpis se izvaja za obdobje 24
mesecev.

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 6. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43016006, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatkI:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub
ljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do 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: 12. 6. 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: 13. 6.
2006 ob 14. 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.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.1.2), (b): blago bo
potrebno dobavljati na lokacije uporabnikov:
lokacija Generalne policijske uprave, Vodovodna 93A, Ljubljana in lokacije policijskih
uprav, navedene v razpisni dokumentaciji.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Opomba pod točko IV.2): merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v
razpisni dokumentaciji. Cena je določena po
ceniku originalnih rezervnih (nadomestnih)

Okvirne količine prevoznih sredstev, ki
so trenutno v uporabi pri uporabnikih, so po
sklopih (blagovnih znamkah) navedene v
prilogi B, v razpisni dokumentaciji pa je podan tudi okviren seznam prevoznih sredstev
po sklopih (blagovnih znamkah), kategorijah
vozil in uporabnikih.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
spreminjata, na primer zaradi nakupa novih
prevoznih sredstev ali prodaje le-teh oziroma izločitve iz uporabe.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
103,829.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
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 in
– 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: dokazilo,
da je pooblaščen prodajalec za rezervne
dele za vozila blagovnih znamk, za katere
se prijavlja po predmetnem javnem razpisu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430- 160/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo; 2005/s 82-23894 z dne 9. 9. 2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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delov in materiala principala, na katero se
obračuna ponujeni popust.
Po tem merilu se bo ocenjeval ponujeni popust na cene iz veljavnega uradnega
cenika originalnih rezervnih (nadomestnih)
delov in materiala principala, to je popust, ki
ga bo ponudnik ponudil in podal v obrazcu
ponudbenega predračuna. Za posamezni
sklop bo kot najugodnejši izbran ponudnik
z najvišjim ponujenim popustom.
Le v primeru dveh ali več najugodnejših
ponudnikov po zgornjem merilu, torej v primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
enak in najvišji ponujeni popust, je kriterij
za izbor ponudbe ponujeni garancijski rok
za rezervne dele, kar pomeni, da je v tem
primeru med ponudniki z najvišjim ponujenim popustom izbran ponudnik z najdaljšim
ponujenim garancijskim rokom.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: 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: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-140/2006/2
Ob-12751/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organov v
sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije in inšpektorata RS za notranje zadeve,
upravnih enot RS, 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 dokumenatcijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljub
ljana, 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,
Ljubljana, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naroočnika in glava(-o) področja (-e) dejavnosti: Ministrstvo ali kateri koli
drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno
z njihovimi regionalnimi lokalnimi oddelki,
javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo tiskovin,
430-140/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: blago, nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave blaga,
za sklope 3, 4, 5, 6, 7 je Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana in
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
Kraj dobave blaga, za sklopa 1, 2 so
Upravne enote na območju celotne države
in Ministrstvo za notranje zadeve, DUNZ,
Beethovnova 3, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izdelava in dobava tiskovin, in sicer obsega naslednje
sklope:
– sklop 1: knjige s področja UNZ,
– sklop 2: ostali obrazci s področja
UNZ,
– sklop 3: bloki samokopirni,
– sklop 4: seti,
– sklop 5: knjige,
– sklop 6: ostali obrazci.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: Naslov: Knjige s področja
UNZ
1) Kratek opis: izdelava in dobava knjig
s področja UNZ.
2) Enotni besednjak javnih naročil(CPV):
glavni
besednjak,
glavni
predmet:
22.90.00.00.
3) Količina ali obseg: izdelava in dobava
knjig s področja UNZ. Podrobni opisi in količine so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 112.207
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 24
mesecev.
Sklop št. 2: Naslov: Ostali obrazci s področja UNZ
1) Kratek opis: izdelava in dobava ostalih
obrazcev s področja UNZ.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00.
3) Količina ali obseg: izdelava in dobava
ostalih obrazcev s področja UNZ. Podrobni
opisi in količine so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1,133.211,12
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 24
mesecev.
Sklop št. 3: Naslov: Bloki samokopirni
1) Kratek opis: izdelava in dobava blokov
samokopirnih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00.
3) Količina ali obseg: izdelava in dobava
blokov samokopirnih. Podrobni opisi in količine so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 6,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 24
mesecev.

Sklop št. 4: Naslov: Seti
1) Kratek opis: izdelava in dobava setov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00.
3) Količina ali obseg: izdelava in dobava
setov. Podrobni opisi in količine so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 22,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 24
mesecev.
Sklop št. 5: Naslov: Knjige
1) Kratek opis: izdelava in dobava knjig.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00.
3) Količina ali obseg: izdelava in dobava
knjig. Podrobni opisi in količine so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 24
mesecev.
Sklop št. 6: Naslov: Ostali obrazci
1) Kratek opis: izdelava in dobava ostalih
obrazcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00.
3) Količina ali obseg: izdelava in dobava
ostalih obrazcev. Podrobni opisi in količine
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 16,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 24
mesecev.
Sklop št. 7: Naslov: Ostale tiskovine
1) Kratek opis: izdelava in dobava ostalih
tiskovin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.90.00.00.
3) Količina ali obseg: izdelava in dobava
ostalih tiskovin. Podrobni opisi in količine so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 17,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: trajanje 24
mesecev.
En ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni
v prilogi B. Ponudniki lahko ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
67,245.418,12 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30 dan od
dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo podjetja,
– potrdilo o nekaznovanju,
– veljavno obrtno dovoljenje, če je potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da je ponudnik 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:
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430- 140/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 13. 6. 2006 do
11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43014006, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub
ljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do 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

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: nakup strojne opreme za
vzdrževanje golf igrišča.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava naslednje strojne opreme: kosilnica za čistine, stroj za spodrezovanje trave, večnamenski stroj za urejanje
igralne površine in kosilnica za ledine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilarna Lipica, Lipica
5, 6210 Sežana.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 05/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun št. 01100-6030234147
pri UJP Koper s pripisom: razpisna dokumentacija: nakup strojne opreme.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
osebno prevzeti osebno v tajništvu Kobilarne Lipica od ponedeljka do petka od 9. do
15. ure ali po pošti po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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 začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju,
podpisana s strani odgovorne osebe.

biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 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: 15. 6.
2006 ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) IN III.2.2): tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, Ljubljana, 1001 Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. ++386/1/234-28-00,
faks ++386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
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: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana,
1501 Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, e-pošta: jr@mnz.si,
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organov v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
in Inšpektorata RS za notranje zadeve,
Upravnih enot RS
Ob-12760/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6210 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-16-93, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org, internetni
naslov: http://www.lipica.org.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006
ob 11. uri; Kobilarna Lipica, hotel Maestoso,
Lipica 5, 6210 Sežana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; program: Enotni programski dokument
2004-2006; ukrep: Gospodarska infrastruktura in javne storitve.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Kobilarna Lipica
Ob-12761/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: CUDV Draga, kontaktna oseba: Ana
Iglic, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, tel.
01/420-26-35, faks 01/420-26-26, elektronska pošta: anaiglic@center-db.si, internetni
naslov: www.center-db.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:
sukcesivna dobava, kurilnega olja, pisarniškega, šolskega in potrošnega materiala, medicinskega materiala, mil in
razkužil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CUDV Draga, Draga
1, 1292 Ig.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: kurilno olje 35,000.000 SIT,
– sklop 2: pisarniški material 1,100.000
SIT,
– sklop 3: šolski material 1,000.000 SIT,
– sklop 4: medicinski sanitetni material
14,000.000 SIT,
– sklop 5: mila in razkužila 2,500.000
SIT,
– sklop 6: potrošni material 2,600.000
SIT.
Skupaj brez DDV 56,200.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 31. 7.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: 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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo
pred prejemom dokumentacije na TR
01100-6030300398.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 12. uri; CUDV Draga, Draga, 1292 Ig.
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: 26. 4. 2006.
CUDV Draga
Ob-12763/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: CUDV Draga, kontaktna oseba: Ana
Iglic, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, tel.
01/420-26-35, faks 01/420-26-26, elektronska pošta: anaiglic@center-db.si, internetni
naslov: www.center-db.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:
sukcesivna dobava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CUDV Draga, Draga
1, 1292 Ig.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: ribe in ribji izdelki 1,000.000
SIT,
– sklop 2: meso in mesni izdelki
12,000.000 SIT,
– sklop 3: perutninsko meso in izdelki
8,000.000 SIT,
– sklop 4: mleko in mlečni izdelki
8,500.000 SIT;
– sklop 5: sladoled 1,500.000 SIT;
– sklop 6: sveže sadje in zelenjava
13,000.000 SIT;
– sklop 7: konzervirano sadje in zelenjava 3,000.000 SIT;
– sklop 8: kruh in pekovski izdelki ter
slaščice 5,000.000 SIT;
– sklop 9: žito in žitni izdelki 1,000.000
SIT;

– sklop 10: sadni sokovi 2,900.000 SIT;
– sklop 11: razne pijače 1,600.000 SIT;
– sklop 12: razno prehrambeno blago
13,000.000 SIT;
– sklop 13: zamrznjeni izdelki iz testa
6,500.000 SIT;
– sklop 14: zamrznjeno sadje in zelenjava 850.000 SIT.
Skupaj brez DDV 77,850.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2006, konec 31. 7.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumetnaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumetnaciji.
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 dokumetnaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumetnaciji.
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 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo
pred prejemom dokumentacije na TR
01100-6030300398.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 14. uri; CUDV Draga, Draga 1, 1292
Draga.
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: 26. 4. 2006.
CUDV Draga
Ob-12764/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
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Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-518,
faks 04/20-26-718.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reševalno vozilo za nenujne prevoze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ZD Tržič in ZD Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: ZD Tržič.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
2) Kratek opis: ZD Kranj.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
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: 2 vozili.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe priložiti bianco menico.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2006.
Cena: 4.800 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je vštet
DDV, plačilo na račun 01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2006 do 10. ure;
na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ulica 9, Kranj.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006
ob 9. uri; ZD Tržič.

komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 4. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Gradnje
Št. 351-20/2006-4/1

Ob-12758/06

Podaljšanje roka
V javnem razpisu za izgradnjo novega
vrtca v Kamniku, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 40/60 z dne, 14. 4. 2006, Ob
– 10518/06, se spremenita naslednji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 5. 2006 do
11. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 5. 2006
ob 12. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
Občina Kamnik
Št. 430-112/2006

Ob-12754/06

Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Kočevje in PP Ilirska Bistrica ter
izgradnjo nadstreškov na objektih Azilnega
doma, št. 430-112/2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33-34/06, z dne 31. 3.
2006, Ob-9287/06, se spremenijo točke
IV.3.2, IV.3.3 in IV.3.7 objave tako, da se
pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije 9. 5.
2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43011206, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub
ljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak dan
med 09. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2006 do 15.
ure.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2006 ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb

Št. 110-1/05

Stran

Ob-12774/06

Preklic
Preklicujemo objavo Podaljšanje roka za
predložitev ponudb za javni razpis za izbiro
izvajalca za »AC Lenart–Spodnja Senarska od km 10+020 do km 15+000«, ki je
bila pomotoma objavljena v Uradnem listu
RS, z dne 28. 4. 2006.
Rok oddaje ponudb za predmetno naročilo je razviden iz objave javnega razpisa
za izbiro izvajalca za »AC Lenart–Spodnja
Senarska od km 10+020 do km 15+000«
v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006
(Ob-6846/06)
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 61740-12/2004

Ob-12665/06

Popravek
Besedilo javnega naročila za pripravo
projektne dokumentacije in gradnjo po odprtem postopku za izvedbo gradbenih in obrtniških del na kulturnem spomeniku v lasti
RS – grad Negova (EŠD 484), naročnik Ministrstvo za kulturo (oznaka javnega naročila: JN-42/2006), objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 45, z dne 28. 4. 2006, Ob-12049/06
se popravi, kot sledi:
– v točki III.1.1) se besedilo »do datuma
končanja del« nadomesti z besedilom »do
izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti«;
– v točki III.1.1) se številka »55« nadomesti z besedno zvezo »10%«;
– v točki III.1.3) se besedna zveza »15%«
nadomesti z besedno zvezo »30%«;
– v točki III.2.1.3) se za besedilom »seznam referenc ponudnika« doda vejica in
besedilo »ki dokazujejo: – da je ponudnik
vsaj enkrat (1x) izdelal PGD in PZI dokumentacijo za objekt kulturne dediščine v
minimalni vrednosti vsaj 200,000.000 SIT
brez DDV; – da je ponudnik vsaj enkrat (1x)
izvedel dela na objektu kulturne dediščine v
minimalni vrednosti vsaj 200,000.000 SIT;
– da je ponudnik vsaj enkrat (1x) izdelal tehnično dokumentacijo PID in POV za objekt
kulturne dediščine v minimalni vrednosti
vsaj 200,000.000 SIT brez DDV; – in da je
ponudnik vsaj enkrat (1x) pridobil gradbeno
in uporabno dovoljenje za objekt kulturne
dediščine pri minimalni vrednosti del vsaj
200,000.000 SIT brez DDV.«
Ministrstvo za kulturo
Ob-12421/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mengeš, kontaktni osebi: Urbanc Andrej, Dolinšek Mitja, Slovenska 30, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/723-70-81,
faks 01/723-89-81, elektronska pošta: Mitja.dolinsek@menges.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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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 2-2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Slovenske ceste in gradnja komunalnih naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mengeš, regionalna cesta
G2-104/1139 Mengeš-Trzin, od km 0+560
do km 1+200.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: na odseku ceste G2-104/1139 v dolžini 640 m se
obnovijo-gradijo komunalni vodi (vodovod,
plinovod, kabelske kanalizacije) in obnavlja
cestišče z odvodnjavanjem, pločniki in javno
razsvetljavo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancijo za resnost ponudbe se zahteva v višini 10% ocenjene vrednosti naročila
z DDV, oziroma v višini 18 mio. SIT.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti je potrebno predložiti najkasneje
v 10 dneh po sklenitvi pogodbe in sicer v
višini 10% pogodbene vrednosti.
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izvajalec izroči ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo financirala po izstavljenih situacijah
v 60 dneh od prejema situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi,
– ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve ali zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila,
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, skladna s predlogo,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima sedež (ponudnik s sedežem v tujini, mora predložiti še
potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati),
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu, skladna s predlogo (pri skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti vsak partner),
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev, skladna s predlogo,
– izjava o poravnanih zapadlih obveznostih, skladna s predlogo (pri skupni ponudbi
je to izjavo dolžan predložiti vsak partner),
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne
ceste, skladna s predlogo,
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, skladna s
predlogo,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4.
2006, Ob-10049/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 2-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 5. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01272-0100001612, sklic 00 2006-02.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 10.30, sejna soba Občine Mengeš, Slovenska 30, 1234 Mengeš.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Občina Mengeš
Št. 430-1860/06-1
Ob-12439/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrova – Polhov Gradec, kontaktna oseba: Jože Brezovec, Ulica Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova, Slovenija, tel.
01/360-18-00, faks 01/360-18-05, elektron-

ska pošta: joze.brezovec@dobrova-polhovgradec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Sirius AP d.o.o. Ljub
ljana, kontaktna oseba: Petar Antunović, V
Murglah 66, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/429-59-60, faks 01/429-59-62, elektronska pošta: sirius-ap@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Sirius AP d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Petar Antunović, V Murglah 66,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/429-59-60,
faks 01/429-59-62, elektronska pošta: sirius-ap@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Dobrova – Polhov Gradec, kontaktna oseba:
Jože Brezovec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova, Slovenija, tel. 01/360-18-00,
faks 01/360-18-05.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija obstoječe osnovne šole
– stavbe.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2,
bančna garancija za resnost ponudbe.
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:
cena 60.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 13. uri; Občina Dobrova – Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
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: 26. 4. 2006.
Občina Dobrova – Polhov Gradec
Št. 81/2006-32
Ob-12445/06
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
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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 mostu čez Drvanjo v Brengovi
na R2-439/1305.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1305 cesta R2-439
Videm–Senarska.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.14-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 228 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 22. 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.

Št.

46 / 5. 5. 2006 /

Stran

3403

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 22. 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 56,400.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 81/2006-32
Ob-12446/06
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, 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:
R3-712/1333 Ured skozi Juršince: gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1331 cesta R3-712
Žihlava–Rogoznica (Ptuj).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
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– 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 22. 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: 22. 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: 22. 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
150,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 81/2006-32
Ob-12447/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.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 G1-6/0338 Postojna–
Pivka od km 3.403 do km 4.800.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0338 G1-6 Postojna–Pivka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
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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 22. 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.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug 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 speci-

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: 22. 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: 22. 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 84,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 81/2006-32
Ob-12448/06
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:
gradbena dela za izgradnjo krožišča Kazarje R2-409/0306 od km 0.290 do km
0.600.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0306 cesta R2-409
Postojna–Razdrto.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.28-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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fikacijah 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 22. 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: 22. 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: 22. 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.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
140,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 2006
Ob-12450/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Robert Cencič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-11, faks 05/302-84-87, elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si,
robert.cencic@nova-gorica.si, internetni naslov: www.nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Anita Lojk, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/338-00-00,
faks 05/302-44-93, elektronska pošta: projekt@siol.net.
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: telovadnica v Prvačini.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja objekta telovadnice v Prvačini (sklop 1) in financiranje objekta s pomočjo finančnega najema s postopnim
odkupom (sklop 2).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prvačina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): v prilogi B.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
2) Kratek opis: novogradnja objekta telovadnice v Prvačini.
3) Obseg ali količina: izvedba gradbenih, obrtniških, instalacijskih del na objektu,
izvedba zunanje ureditve ter pridobitev uporabnega dovoljenja.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): št. kategorije 6, finančne storitve.
2) Kratek opis: financiranje izgradnje
objekta po sistemu finančnega najema s
postopnim odkupom.
3) Obseg ali količina: najem za dobo 10
let, odplačevanje enakih mesečnih anuitet,
prva v februarju 2007.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dela obsegajo:
Sklop 1: izvedba objekta Telovadnice v
Prvačini – gradbena, obrtniška, instalacijska
dela, zunanja ureditev, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja;
Sklop 2: finančni najem s postopnim odkupom (leasing) objekta telovadnice v Prvačini.

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: izvedba 7 mesecev, finančni najem 10 let (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 4,000.000 SIT za sklop 1 in 1,000.000
za sklop 2; bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% vrednosti izvedenih del samo za
sklop 1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo financirana po sistemu finančnega
najema s postopnim odkupom; rok plačila
potrjenih situacij je 60. dan, rok plačila mesečnih anuitet 30. dan.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo
obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji in
dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Sklop 1:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(fizične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike);
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo
je potrebno predložiti le v primeru, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; Gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvida-
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cijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
Sklop 2:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik
mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije
družbe iz sodnega registra podjetij;
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Ponudnik
predloži potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Sklop 1:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
je znašal najmanj 400,000.000 SIT; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi
v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani. Ponudnik – gospodarska družba mora kot dokazilo predložiti izkaz poslovnega izida za leta 2003,
2004 in 2005 ter obrazec BON-1/P; ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik,
posameznik) pa Letno poročilo za leta 2003,
2004 in 2005 podpisano s strani AJPES ter
obrazec BON-1/S. Datum izdaje obrazcev
BON na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejši od 60 dni;
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Ponudnik mora kot
dokazilo izpolniti in podpisati Izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih (pri skupni
ponudbi je to izjavo dolžan predložiti vsak
partner);
– ponudnik je v zadnjih petih letih (2001,
2002, 2003, 2004, 2005) izvedel najmanj 3
objekte v vrednosti po 150,000.000 SIT na
področju visoke gradnje. Ponudnik mora priložiti Potrdilo o referenčnem delu.

Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktni osebi:
Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03 in Janez
Urh, tel. 01/471-25-75, vsak delavnik med
8.30 in 11. uro, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu na naslovu naročnika. Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevati pisno, vendar
ne pozneje, kot 5 dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo
najkasneje v 3 dneh od prejema pismenega
vprašanja, vsem potencialnim ponudnikom,
ki so prejeli razpisno dokumentacijo, posredoval pisni odgovor. Pisna komunikacija je
lahko dopis ali faks.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba: Ivan Bošković, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-03,
faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1 .
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-817/06-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih del »Prenova praznih
službenih stanovanj v Ljubljani po seznamu št. 060206-BI«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mesto Ljubljana; podrobna
specifikacija naslovov v razpisni dokumentaciji; ponudbeni popis št. 060206-BI.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz ponudbenega popisa del
št. 060206-BI, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Stanovanja, ki se bodo prenavljala so nezasedena – prazna, število
vseh stanovanj je 25.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja del je število koledarskih dni, ki jih bo ponudnik navedel v
svoji ponudbi in velja od dneva pričetka del.
Datum pričetka del bo naveden v zapisniku
o uvedbi izvajalca v delo.
Rok dokončanja del ne sme biti daljši od
120 koledarskih dni od dneva pričetka del
navedenega v zapisniku o uvedbi izvajalca
v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja
A) Bančna garancija za resnost po
nudbe
Bančna garancija za resnost ponudbe
po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik ob predložitvi razpisne
dokumentacije priloži bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki jo izda banka.
Višina ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe je v višini 10% od vrednosti
ponudbe. Ostali pogoji so definirani v razpisni dokumentaciji. Bančna garancija mora
veljati najmanj 6 mesecev od roka za oddajo
ponudbe.

Sklop 2:
– transakcijski računi ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani. Ponudnik mora kot
dokazilo predložiti obrazec BON-1/P. Datum
izdaje obrazca na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejši od 60 dni;
– ponudnik je v zadnjih treh letih (2003,
2004, 2005) poljubnemu naročniku opravil
skupaj za najmanj 500,000.000 SIT storitev
dolgoročnega finančnega najema. Ponudnik
mora priložiti potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Sklop 1:
Ponudnikovo vodilno tehnično osebje,
to je vodja projekta, odgovorni vodja del in
vodja gradbišča, ki bo vključeno v izvedbo
naročila, morajo imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju visokih gradenj.
Odgovorni vodja del mora poleg navedenega imeti še strokovni izpit za odgovorno
vodenje del (skladno z Zakonom o graditvi
objektov) in mora biti član Inženirske zbornice Slovenije. Ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati dokument Podatki o vodilnem tehničnem osebju za vsako od zahtevanih funkcij tehničnega osebja posebej.
Sklop 2: /
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 26. 5. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na Projektu
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, po predložitvi dokazila o plačilu na
transakcijski račun št. 04750-0000349833
pri Novi KBM Področje Nova Gorica ali na
transakcijski račun št. 05100-8010757486
pri ABanki Vipa d.d. Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: sklop 1 in
sklop 2: 26. 5. 2006 ob 10. uri; v stekleni
dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
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: 26. 4. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-241/2006-3
Ob-12452/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
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B) Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz
razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ob
predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke, da
mu bo ob podpisu pogodbe izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za predmet tega javnega naročila
»MORS-817/06-ODP«.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu
bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi
pogodbe v 10 dneh po podpisu pogodbe kot
pogoj za veljavnost pogodbe izročiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% od skupne pogodbene vrednosti, ki jo
bo naročnik vnovčil, kot je to definirano v
razpisni dokumentaciji.
C) Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz
razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ob
predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke, da
mu bo izdala bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku za predmet tega
javnega naročila »MORS-817/06-ODP«.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu
mora ob podpisu zapisnika o končnem obračunu izvedenih del naročniku izročiti bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% (petih odstotkov) od končne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za
obdobje:
– 5 let za izvedena dela in dobavljeno
ter vgrajeno stavbno pohištvo (vhodna in
notranja vrata),
– 1 leto za vgrajeni material, opremo, naprave po pogojih proizvajalca opreme.
Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval
po mesečnih situacijah glede na izvedena
dela, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izvršil plačilo nespornega
zneska v roku 60 koledarskih dni od dneva
prejema posamezne situacije in končne situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pravni položaj ponudnika
a) Dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila:
– pravne osebe (gospodarske družbe)
predložijo redni izpis iz sodnega registra za
dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list)
b) Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
– odločbo izda pristojni organ Upravne
enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj
za opravljanje določene dejavnosti, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru zadostuje lastna izjava,
da ponudnik tako dovoljenje ne potrebuje
c) Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
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ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje,
Kazenska evidenca in
– lastna izjava dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo
d) Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register
– samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega
urada
e) Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
– potrdilo izda Davčna uprava RS, Davčni urad
f) Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje,
kazenska evidenca.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju podjetja
a) Finančna sposobnost ponudnika – potrdilo o solventnosti
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje pred oddajo ponudbe in da
ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih
do vštevši dneva izdaje ustreznega obrazca
oziroma potrdila blokiran transakcijski račun
oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega
okvirnega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na transakcijskem računu;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
b) Poročilo revizorja o poravnavi zapadlih obveznosti: ponudnik mora predložiti
poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnični in kadrovski pogoji
ponudnika
a) Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe;
Dokazila:
Seznam opravljenih gradbenih del oziroma del v zadnjih letih pred oddajo ponudbe
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela), z zneski, datumi in
nazivi končnih naročnikov (priložen obrazec
– Poglavje 5/1),
b) Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki iz-

polnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno
s 77. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št.
110/02);
Dokazila:
– fotokopija potrdila o zaključni izo
brazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebe.
c) Ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1
(Uradni list RS, št. 110/02) za predmet javnega naročila (GOI dela)
Dokazila:
– fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila
– GOI dela.
d) Izjava ponudnika o strokovni, kadrovski in tehnični sposobnosti izvedbe celotnega obsega del (Poglavje 5/2)
– izjava ne sme biti starejša od 15 dni od
datuma oddaje ponudbe
e) Terminski plan izvedbe del
Izvajalec je dolžan za celotni sklop stanovanj izdelati terminski plan izvedbe del, ki
ga mora predložiti naročniku v potrditev ob
uvedbi v delo. Naročnik potrdi ali zahteva
popravek terminskega plana v roku 3 dni.
Če naročnik zahteva popravek, ga mora izvajalec izvršiti v roku 3 dni. Kolikor izvajalec
terminskega plana ne popravi v skladu z
zahtevami naročnika, se pogodba prekine,
naročnik pa vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo posla.
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:
B1) spodaj navedena merila:
merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cena z DDV – maks. število točk – 85,
– rok dokončanja pogodbenih del –
maks. število točk – 15.
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.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika
na MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana, Vojkova cesta 61;
vsaki delavnik med 8.30 in 11. uro, od 8. 5.
2006 naprej. Zastopnik ponudnika je obvezen pred dvigom razpisne dokumentacije
predati naročniku pooblastilo o zastopanju
ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 ali 42 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do končne primopredaje vseh izvedenih del plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepoobla-
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Št.

ščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006 ob
10. uri; Ministrstvo za obrambo, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova
cesta 61, Ljubljana, sejna soba št. 327/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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Občina Tržič

Št. 263/06
Ob-12458/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Mateja Malovrh, Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/59-71-510, faks 04/59-71-513, elektronska pošta: mateja.malovrh@trzic.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: rekonstrukcija podružnične
šole Podljubelj.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija Podružnične šole Podljubelj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Podljubelj, Občina Tržič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija podružnične šole Podljubelj
(40,000.000 SIT brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 6. 2006 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 5%
bančna garancija od ponujene vrednosti za
resnost ponudbe veljavna do 31. 8. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60dnevni rok plačila od prejete in potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba med naročnikom in
izvajalcem 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:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– 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,
– izpolnjeni obrazci priloženi razpisni dokumentaciji.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen obrazec o tehnični
sposobnosti priložen v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred pridobitvijo razpisne dokumentacije se znesek nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, odprt pri upravi
RS za javna plačila, OE Kranj, številka
01331-0100006578.
Razpisno dokumentacijo bo naročnik posredoval zainteresiranemu izvajalcu del najkasneje v šestih dneh, ko bo le-ta nakazal
sredstva za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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:
– člani komisije za javna naročila naročnika,
– predstavniki ponudnikov,
– drugi zainteresirani glede na prostorske zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2006
ob 13. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, mala sejna soba Občine Tržič,
prvo nadstropje.
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 gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo prejmete
pri kontaktni osebi: Mateja Malovrh, tel.
04/59-71-521.
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Št. 800160
Ob-12459/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http//:www.cd.cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-7/06G/sten.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pomičnih sten.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v I.1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.42.0000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža pomičnih sten po popisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 7. 2006 in konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija skladno zakonom.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok skladen z ZIPRO.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oblika je navedena v
razpisni dokumentaciji. Ni posebnih zahtev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno (70) in
– kakovost (30).
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Natančnejši opis meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 30. 5. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 14. uri; naročnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 800160
Ob-12460/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http//:www.cd.cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-6/06G/kame.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža kamna.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v I.1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.43.0000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: različna
kamnoseška dela po popisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 7. 2006 in konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija skladno zakonom.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok skladen z ZIPRO.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oblika je navedena v
razpisni dokumentaciji. Ni posebnih zahtev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno (70) in
– kakovost (30).
Natančnejši opis meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 30. 5. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 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: 21. 4. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 800164
Ob-12461/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http//:www.cd.cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-8/06G/eins.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba elektroinstalacij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v I.1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.0000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: različna
elektroinstalacijska dela po popisu.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 7. 2006 in konec
15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija skladno zakonom.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok skladen z ZIPRO.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oblika je navedena v
razpisni dokumentaciji. Ni posebnih zahtev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno (70) in
– kakovost (30).
Natančnejši opis meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2006.
Cena 50.000 SIT.
Plačilo se opravi na transakcijski račun
naročnika: 01261-6030357790 s pripisom
»Razpisa dokumentacija za elektroinstalacijska dela«. Plačilo se opravi pred prevzemom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 2. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 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: 26. 4. 2006.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 35101-0021/2001-6/5
Ob-12477/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kamnik, kontaktni osebi: Ivan Kenda in Aleš Škorjanc, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-133 ali
01/83-18-132, faks 01/83-18-119, elek-
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tronska pošta: ivan.kenda@kamnik.si,
ales.skorjanc@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Pepca Podgoršek, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-118, faks
01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Ivan Kenda,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-133, faks 01/83-18-119.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja hodnika za pešce in avtobusnega postajališča ob R3-644 v Šmarci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: hodnik za pešce levo in
desno ter avtobusno postajališče ob R3-644
v Šmarci.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vključno z vsemi sklopi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 6. 2006 in/ali konec
28. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 250.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je lahko pravna oseba, registrirana za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
z zahtevanimi referencami;
– naročniku je potrebno predložiti potrjene pozitivne reference za obdobje 2001–
2005;
– če je ponudnik v tem obdobju izvajal
dela za Občine Kamnik, mora predložiti tudi
potrjene reference naročnika za ta dela;
– če ponudnik zahtevanih referenc ne bo
predložil, bo izločen iz postopka;
– dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register, oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– BON 1 in BON 2;
– potrdilo o solventnosti ponudnika.
II.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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. ponudbena cena – 90%,
2. dodaten garancijski rok – 2%/leto.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: račun Občine Kamnik: 01243 – 0100002257, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo: ''RD – izgradnja hodnika za pešce in avtobusnega postajališča
ob R3-644 v Šmarci''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 10. uri; Kamnik, sejna soba 17/P.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Občina Kamnik
Št. 46/06
Ob-12479/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Herbert Glavič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-22 ali
796-06-10, faks 02/799-06-19, elektronska
pošta: herbert.glavic@kidricevo.si, internetni naslov: www.lex-localis.info.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »JN št. 1: rekonstrukcija
Tovarniške ceste v Kdričevem«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija tovarniške ceste v Kidričevem od km 1,8 do km 2,8 (obnova sp.
in zg. ustroja, odvodnjavanje, prometna
ureditev).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kidričevo.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
80,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
8,000.000 SIT); ponudnik, ki bo uspel na
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javnem naročilu bo moral predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (v višini 10% pogodbene vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti – samo v primeru, če pri
izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v višini
podizvajalskih pogodb), bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami, in sicer:
– v letu 2006 znesek do višine pogodbene vrednosti skupaj z DDV oziroma do
višine zagotovljenih proračunskih sredstev
za leto 2006.
Investitor bo pogodbena dela plačeval v
roku 60 dni od uradnega prejema situacije,
in sicer za največ do pogodbene vrednosti
zneska.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
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; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik
mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih
podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov;
ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o
sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik mora imeti izpolnjene vse zapadle
obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme
biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti,
ga lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
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biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2003, 2004,2005) najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če ponudnik v letih
2003 in/oziroma 2004 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu (namesto
trikratne) najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila; pogoj
v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora
biti ponudnik sposoben financirati izvedbo
javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj finančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati
vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga z
najmanj naslednjo tehnično opremo in mehanizacijo, ki jo bo uporabil za izvedbo predmetnega javnega naročila: 2 tovornih vozil
nosilnosti 15 t, 2 tovornih vozil nosilnosti
10 t, 2 bagerja goseničarje 20 t, 2 rovokopača 8 t, 1 rovokopač z udarnim kladivom
8 t, 1 buldožer 20 t, 1 finišer, 1 valjar 8 t, 2
skladiščna kontejnerja, 2 kontejnerja – pisarni, drobno mehanizacijo: vibro plošča
200 kg, kompresor 15 m3, merilna optična
naprava, geodetski instrumenti (teodolit);
da je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj enega gradbenega dela, ki je po naravi
gradnje in obsegu vsaj enakovredno razpisanemu – istovrstna gradnja; da ponudnik
(na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni
osnovi) razpolaga s kvalificiranim in izkušenim vodilnim in drugimi strokovnim osebjem,
ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del;
da ponudnik (na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga z najmanj
tremi osebami, ki izpolnjujejo pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte
po drugem odstavku 77. člena ZGO-1 in
ZGO-1A, in sicer za: gradbena in zaključna
dela, za električne inštalacije in za strojne
inštalacije. Če ponudnik sam ne izpolnjuje
teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno
(skupaj) s svojimi podizvajalci.
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: št. 430-6/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Občine Kidričevo, št.
01245-0100017097, s pripisom »Tovarniška
cesta v Kidričevem«, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 10.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno z 2. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 11. uri v sejni sobi Občine Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.
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.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Drugi javni razpis za
prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne
in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Občina Kidričevo
Ob-12481/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
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: JR – 05/321320/21-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in strehe na objektu Gregorčičeva 5,7 – Slovenska 8, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Gregorčičeva
5,7 – Slovenska 8.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in strehe na objektu Gregorčičeva
5,7 – Slovenska 8, Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,

2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki
bodo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):

46 / 5. 5. 2006 /

3413

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-221.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2006 do 12.45.

niki bo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Izpisek iz sodnega registra podjetij, ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
a) Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)

IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 vključno 30. 9. 2006 in/ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006
ob 13. uri, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje/soba 103, 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: 25. 4. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-12482/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03.
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: JR – 05/321320/20-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in strehe na objektu Tavčarjeva 8, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Tavčarjeva 8.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in strehe na objektu Tavčarjeva 8,
Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naroč-
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a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik
mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran
transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) Izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-167/2005-220.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2006 do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 30. 9. 2006 ali 120
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006
ob 13.20, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje/ soba 103, 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: 25. 4. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-12648/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Nataša
Peternel, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-04, faks 05/398-12-23,
elektronska pošta: obcina.kanal@obcinakanal.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: 340-02-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitve in asfaltacije po krajevnih
skupnostih v Občini Kanal ob Soči za
leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokalno občinske ceste
in javne poti Občine Kanal ob Soči.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): preplastitve in asfaltacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: Izvedba v juniju in juliju 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti z vključenim davkom, izdano s strani banke.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku 60
dni od prejema potrjene situacije na vložišče
naročnika do višine 95% del, ostalo po primopredaji objekta.
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:
– registracija podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis,
– potrdili, 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, ki ga izda pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005,
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku,
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izjavo ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled, ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje skleniti pogodbe,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v RS,
– izjavo ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja obveznosti,
– izjava ponudnika o izvedbi storitve na
naročnikovih lokacijah,
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 5. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine Kanal ob Soči, št. 01244-0100014236
pri Banki Slovenija, namen nakazila: razpis
Preplastitve in asfaltacije cest.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 5. 2006, do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v postopku odpiranja lahko sodelujejo ponudniki, ki bodo predložilo
pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 2006
ob 11. uri, sejna soba Občine Kanal ob
Soči.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Občina Kanal ob Soči

II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 213,333.333,33
SIT brez DDV, oziroma 256,000.000 SIT z
DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer
v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 112 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih
situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
200,000.000 SIT;
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del in podatki o kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov;
– terminski plan;
– izjava o predložitvi prospektne dokumentacije;
– certifikati za neprebojna stekla, okenske in vratne okvirje, protivlomna stekla,
vohunsko ogledalo, neprebojni podajalnik
pošte; certifikati, atesti in dokazila za UPS
napravo, diesel agregat;
– opis akustične obloge v prostorih za
zaslišanje;
– tehnični opis;
– tehnično specifikacijo.

Ob-12653/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina, kontaktna oseba: Minka Eržen, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
Slovenija, tel. 361-95-31, faks 361-16-86,
elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov: www.medvode.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. JN 2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste Valburga
– Trboje LC 251010 od km 0,620 do km
1,1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Valburga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste Valburga – Trboje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006, konec 1. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4,000.000 SIT;
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po izstavljenih in potrjenih situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. členom oziroma v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a členom oziroma v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42.a členeom
oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun EZR Občine Medvode pri UJP št.

01271-0100000594, model 00, sklic
714120-4321.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 10. uri; sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Občina Medvode
Št. 430-130/2006
Ob-12658/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljub
ljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub
ljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Kozina, 430-130/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Kozina, ki zajema rekonstrukcijo obstoječega poslovnega objekta in
obsega naslednja dela:
1. gradbena in obrtniška dela,
2. zunanja ureditev,
3. strojne instalacije,
4. elektro instalacije – jaki tok,
5. elektro instalacije – šibki tok.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na območju PP Kozina, na naslovu Rodiška
cesta 1, Kozina.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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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: 430-130/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43013006. Za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, Swift Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 15.
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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 13.30; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka
dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik
posamezno dokazilo o nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
šteje za izjavo, dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3) – »Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek«: rok za
izvedbo del prične teči od datuma uvedbe izvajalca v posel. Podrobnejša določila
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glede rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si, v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04ZJN-1-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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 71/06
Ob-12659/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Nove Jarše, kontaktna oseba: Marjana Kogelnik, Clevelandska 11,
1000 Ljubljana, p.p. 4111, Slovenija, tel.
01/520-35-22, faks 01/520-35-32, elektronska pošta: stefka.brodar@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Osnovna šola Nove
Jarše, kontaktna oseba: Marjana Kogelnik, Clevelandska 11, 1000 Ljubljana, p.p.
4111, Slovenija, tel. 01/520-35-22, faks
01/520-35-32, elektronska pošta: marjana.kogelnik@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovna šola Nove Jarše, kontaktna oseba: Marjana Kogelnik,
Clevelandska 11, 1000 Ljubljana, p.p.
4111, Slovenija, tel. 01/520-35-22, faks
01/520-35-32, elektronska pošta: marjana.kogelnik@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovna
šola Nove Jarše, kontaktna oseba: Marjana
Kogelnik, Clevelandska 11, 1000 Ljubljana,
p.p. 4111, Slovenija, tel. 01/520-35-22, faks
01/520-35-32, elektronska pošta: marjana.kogelnik@guest.arnes.si.
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:
prenova kuhinje in učilnice za gospodinjski pouk na OŠ Nove Jarše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Clevelandska 11, Ljub
ljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova kuhinje in učilnice za gospodinjski pouk,
rušitev veznega hodnika – gradbena, obrtniška in inštalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 6. 2006 in/ali konec
25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
Izjava banke oziroma zavarovalnice, da
bo dala garancijo za:
– dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
– odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval 60. dan po prejemu situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– 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, 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 drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem
ali likvidacijskem postopku, oziroma da ni
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od oddaje ponudbe;
– izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
da ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, od
katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni
od oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti šest
potrjenih referenc s strani investitorjev in se
nanašajo na obnovo kuhinj.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2006 ali 36 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2006
ob 11.10; OŠ Nove Jarše, Clevelandska 11,
Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Osnovna šola Nove Jarše

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija večstanovanjskega objekta
Obrtniška ulica 1, Rogatec.
Podrobnejši opis del, ki so predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
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: obstoječi objekt se bo rekonstruiral v skladu s
konservatorskimi izhodišči za prenovo trških
stavb. V njem se bo uredilo šest neprofitnih
stanovanj v pritličju, nadstropju in mansardi.
Objekt se proti vzhodu razširi za potrebe
kletnih prostorov. V celoti se obnovi in zamenja obstoječa inštalacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 6. 2006 in/ali konec
15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za kritje potrjenih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval mesečne situacije 60. dan od
dneva uradnega prejema.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni),
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno (potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (pisna
izjava) ali da zaradi takega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (priložiti originalno
potrdilo ministrstvo za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da ni vpisan v kazensko
evidenco),
4. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da podjetje ni
v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše od 30 dni),
5. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno z zakonodajo
– priložiti originalno potrdilo, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS),
6. izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A, Uradni list RS, št. 2/04),
7. izjava ponudnika, da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji,
8. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,

Št. 371-2-0015/2006-202
Ob-12660/06
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, 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, Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10,
02/870-55-35, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: rekonstrukcija lokalne ceste Ravne–Šrotnek III. faza (odsek
Žaga–Šrotnek).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ravne na Koroškem – lokalna cesta Ravne–Šrotnek (odsek Žaga–Šrotnek).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste Ravne–Šrotnek
III. faza (odsek Žaga–Šrotnek), gradbena
dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek gradnje 5. 7. 2006 in konec 20. 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.
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 1. 6. 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 5. 6. 2006 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo dne 5. 6. 2006
ob 12. uri; Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, Ravne na Koroškem – sejna
dvorana (pritličje levo).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-12661/06
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.
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: rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Obrtniška ulica 1, Rogatec.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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9. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
10. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
11. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
12. izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
13. izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za kritje potrjenih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov,
14. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudba.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na TRR, št. 01307-0100004165
pred dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom »Obrtniška
ulica 1«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 ali 40 dni
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: 5. 6. 2006
ob 12. uri; sejna soba Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Občina Rogatec
Ob-12705/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Tajfun Planina proizvodnja strojev d.o.o.,
kontaktna oseba: Špan Iztok, Planina 41a,
3225 Planina pri Sevnici, Slovenija, tel.
03/746-44-00, faks 03/57-91-241, elektronska pošta: info @tajfun.si, internetni naslov:
http://www.tajfun.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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EŠD 7924/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova gradu Planina pri Sevnici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Planina pri Sevnici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija zidov: ročna porušitev poškodovanih
delov zidov, zidanje zidu s kamnom na dve
lici, izdelava zaščitnih vencev, zastičenje
fasadnih zidov z apneno malto. Po potrebi
zaščitni obrizgi, iniciranje, sidranje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2006.
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: dokazila za izpolnjevanje pogojev iz
42. člena Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetja ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov. Originalni izpisek oziroma potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: bilanca stanja in
uspeha za leto 2005, BON 1/P potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: strokovna priporočila – reference na primerljivih delih – tehnična
opremljenost – odgovorni vodja gradbišča
- kadrovska zasedba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. reference in izkušnje,
3. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 6. 6.
2006.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 12. uri, Tajfun Planina d.o.o., Planina
pri Sevnici.
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: 26. 4. 2006.
Tajfun Planina proizvodnja strojev
d.o.o.
Št. 31/2006
Ob-12708/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Poljane, kontaktna oseba: Žarko Tomšič, Zemljemerska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-84-30,

faks 01/230-84-43, elektronska pošta: zarko.tomsic@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.
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-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova lastne kuhinje na OŠ Poljane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zemljemerska 7, Ljub
ljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova kuhinje, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, dobava in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 6. 2006 in/ali konec
25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
Izjava banke oziroma zavarovalnice, da
bo dala garancijo za:
– za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval 60. dan po prejemu situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– 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, 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 drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem
ali likvidacijskem postopku oziroma, da ni
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od oddaje ponudbe;
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– izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
da ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazci BON 1 1in BON 2, od
katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni
od oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti šest
potrjenih referenc s strani investitorjev in se
nanašajo na obnovo kuhinj.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovno znanje osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2006 ali 36 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2006
ob 11.10, OŠ Poljane, Zemljemerska 7, Ljub
ljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Osnovna šola Poljane

čajnem ali likvidacijskem postopku oziroma
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alineji,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije in
transportnih sredstvih,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-obnova kuhinj v
osnovnih šolah v Mestni občini Maribor.
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 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 5. 2006
ob 15. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: obnova kuhinj
v osnovnih šolah v Mestni občini Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Mestna občina Maribor

Št. 41405-00058/2006 0405 Ob-12777/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Ferdo Jehart in Jolanda Bizjak, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-315 (Ferdo Jehart) in 02/22-01-314
(Jolanda Bizjak), faks 02/22-01-293.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kuhinj v naslednjih sklopih gradenj:
1. sklop: OŠ Borcev za severno mejo
Maribor, Borcev za severno mejo 16, Maribor,
2. sklop: OŠ Angela Besednjaka Maribor,
Celjska ulica 11, Maribor,
3. sklop: OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška 62, Limbuš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
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: obnova kuhinj v osnovnih šolah v Mestni občini
Maribor.
Celotna orientacijska vrednost del
brez DDV je 51,025.000 SIT (212.923,55
EVRO).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se morajo izvajati v poletnih
šolskih počitnicah (med 1. 7. 2006 in 25. 8.
2006).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike),
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno,
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– fotokopija potrdila sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v ste-
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Št. 41405-00057/2006 0405 Ob-12778/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Ferdo Jehart in Jolanda Bizjak, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-315 (Ferdo Jehart) in 02/22-01-314
(Jolanda Bizjak), faks 02/22-01-293.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova sanitarij v naslednjih sklopih gradenj:
1. sklop: Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan, Usnjarska ulica 11, Maribor,
2. sklop: Vrtec Pobrežje, enota Mojca,
Železnikova ulica 24, Maribor,
3. sklop: Vrtec Studenci, enota Limbuš
jasli, Šolska 27, Limbuš,
4. sklop: Osnovna šola Toneta Čufarja,
Zrkovska 67, Maribor,
5. sklop: Osnovna šola Slave Klavore,
Štrekljeva 31, Maribor,
6. sklop: Osnovna šola Tabor I, Arnolda
Tovornika 21, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
501, 503 in 504.
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: ureditev sanitarij v vrtcih in osnovnih šolah v
Mestni občini Maribor.
Celotna orientacijska vrednost del
brez DDV je 58,000.000 SIT (242.029,71
EVRO).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se morajo izvajati v poletnih
šolskih počitnicah (med 1. 7. 2006 in 25. 8.
2006).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2006 in/ali konec
25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike),
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno,
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izja-
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va ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– fotokopija potrdila 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,
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alineji,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije in
transportnih sredstvih,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-ureditev sanitarij
v vrtcih in osnovnih šolah v Mestni občini
Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 5. 2006
ob 13. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: ureditev sanitarij v vrtcih in osnovnih šolah v Mestni
občini Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00064/2006 0405 Ob-12779/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Jolanda Bizjak in Ferdo Jehart, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.

02/22-01-314 ga. Bizjak in 02/22-01-315 g.
Jehart, faks 02/22-01-293.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava oken v šolah in vrtcih Mestne
občine Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor,
2. sklop: Osnovna šola Borisa Kidriča
Maribor,
3. sklop: Osnovna šola Draga Kobala
Maribor,
4. sklop: Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor,
5. sklop: Vrtec Koroška vrata Maribor,
enota Ribiška,
6. sklop: Vrtec Studenci Maribor, enota
Radvanje,
7. sklop: Vrtec Tezno Maribor, enota Mehurčki.
Celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 25,105.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 7. 2006 in/ali konec
31. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 753.150 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1a. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij o registraciji ponudnika, ki izkazuje stanje, veljavno v času postopka oddaje
tega javnega naročila (za pravne osebe),
1b. fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje stanje ponudnika, veljavno v času
postopka oddaje tega javnega naročila (za
fizične osebe),
2a. fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2b. v primeru, da to dovoljenje po zakonu
ni potrebno, izjava ponudnika, da dovoljenje
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za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, po zakonu ni potrebno,
3a. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
3b. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. fotokopija potrdila izdanega 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,
5. fotokopija potrdila Davčne uprave RS,
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:
1. izjava ponudnika, da je ekonomsko
– finančno sposoben izvesti javno naročilo,
ki je predmet tega javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah,
3. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
4. seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
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 22. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-zamenjava oken v
šolah in vrtcih Mestne občine Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 5. 2006
ob 11. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Mestna občina Maribor

Št. 41405/00065/2006 0405 Ob-12780/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Jolanda Bizjak in Ferdo Jehart, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-314 ga. Bizjak, 02/22-01-315 g.
Jehart, faks 02/22-01-293.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova streh na objektih šol in vrtcev
Mestne občine Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: Osnovna šola Tabor II,
2. sklop: Vrtec Jadvige Golež Maribor,
enota Betnavska,
3. sklop: Vrtec Pobrežje Maribor, enota
Najdihojca,
4. sklop: Vrtec Otona Župančiča Maribor,
enota Oblakova.
Celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 20,090.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 7. 2006 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1a. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij o registraciji ponudnika, ki izkazuje stanje, veljavno v času postopka oddaje
tega javnega naročila (za pravne osebe),
1b. fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje stanje ponudnika, veljavno v času
postopka oddaje tega javnega naročila (za
fizične osebe),
2a. fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2b. v primeru, da to dovoljenje po zakonu
ni potrebno, izjava ponudnika, da dovoljenje
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za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, po zakonu ni potrebno,
3a. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
3b. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. fotokopija potrdila izdanega 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,
5. fotokopija potrdila Davčne uprave RS,
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:
1. izjava ponudnika, da je ekonomsko
– finančno sposoben izvesti javno naročilo,
ki je predmet tega javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah,
3. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
4. seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
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 23. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403, z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis – zamenjava oken
v šolah in vrtcih Mestne občine Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2006
ob 11. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Mestna občina Maribor
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Storitve
Ob-12757/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
in dvig razpisne dokumentacije
V javnem razpisu »Izdelava projektne
dokumentacije za akumulacijski bazen HE
Blanca«, objavljenem v Ur. l. RS, št. 31 z
dne 24. 3. 2006, Ob-8475/06, se spremenijo točke IV.3.3, IV. 3.4 in IV.3.8 tako, da po
novem glasijo:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: 9. 5. 2006 ob
12. uri.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb:
10. 5. 2006 ob 12. uri.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2006 ob 12.15; HSE Invest, PE Sevnica,
Trg Svobode 9, Sevnica (sejna soba).
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Ob-12759/06
Dopolnitev
V javnem razpisu, katerega predmet je
izdelava projektne dokumentacije (PGD,
PZI, PZR) za komunalno ureditev poslovne
cone P3 – Rogatec, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 43, z dne 21. 4. 2006, Ob11220/06, se besedilo točke »III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva« oblikuje v alineo ter
dopolni z novima dvema alineama:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za vrnitev predplačila. Bančna
garancija mora biti v višini plačanega
predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe posla. Bančno garancijo
bo predložil izbrani ponudnik pred predplačilom.
Občina Rogatec
Št. 430-52/2006

Ob-12755/06
Popravek
V javnem razpisu Izdelava strokovnih
podlag in prostorskih aktov Občine Litija,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43, z
dne 21. 4. 2006, Ob-11699/06, se spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer
v naslednjem:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v: 23. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum
v: 23. 5. 2006 do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v: 23. 5. 2006 ob 10. uri. Odpiranje
ponudb bo v veliki sejni sobi Občine Litija,
Jerebova 14, Litija – II. nadstropje.
Občina Litija
Ob-12476/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, v roke: Neža Planinšič, tel.
+386/1/478-85-64, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-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:
– 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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ODMOB.IT-1/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 5.
Glavni kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor ponudnika storitev mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja
mobilnega operaterja in nakup PCMCIA
kartic za prenos podatkov, za potrebe
državnih organov RS in javne uprave, za
obdobje 2006–2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.21.20.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 85.25.20-9, 85.24.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov.
1) Kratek opis: storitve mobilne telefonije
in nakup mobilnih aparatov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.21.20.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 85.25.20-9.
3) Količina ali obseg: število naročniških
razmerij: 7157; predvideno število mobilnih
aparatov: 8000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: trajanje: 36 mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: storitve prenosa podatkov in nakup PCMCIA kartic za prenos podatkov.
1) Kratek opis: storitve prenosa podatkov in nakup PCMCIA kartic za prenos podatkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.21.20.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 85.24.
3) Količina ali obseg: število naročniških
razmerij: 7157.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: trajanje: 36 mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: število
naročniških razmerij: 7157; predvideno številomobilnih aparatov: 8000.

Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
2.220,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
90,000.000 SIT z veljavnostjo do vključno
30. 9. 2006 za sklop 1 in 9,000.000 SIT z veljavnostjo do vključno 30. 9. 2006 za sklop
2; izbrani ponudnik še: bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilna ureditev: rok plačila je
30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik bo lahko
zahteval, da bo izbrani ponudnik moral predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
katerem bodo natančno opredeljene naloge
in 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:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; dokazilo: Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji ponudnika;
2. ponudniku mora biti omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem
omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi obvestila Agenciji
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije na podlagi 5. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 43/04; ZeKom) oziroma na podlagi dovoljenja, ki jim je bilo izdano v skladu z določbami Zakona o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 30/01, 43/04; ZTel-1) za ponudnike, ki so dovoljenje za opravljanje predmetnih storitev pridobili pred začetkom veljavnosti ZeKom; dokazilo: obvestilo Agencije
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije ali potrdilo Agencije za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije o vpisu v uradno evidenco;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen; dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen
za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko
evidenco) in izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, in sicer, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uve-
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den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije;
5. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku dovoli,
da lahko sodeluje s ponudnikom; dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer da ni uvrščen na seznam
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati;
6. če ima ponudnik s katerimkoli izmed
navedenih naročnikov že sklenjeno pogodbo, katere predmet je enak predmetu tega
razpisa, se s predložitvijo ponudbe zavezuje, da bo na zahtevo naročnika predhodno pogodbeno razmerje prekinil brez
kakršnikoli odškodninskih zahtevkov ali
morebitnih drugih negativnih posledic za
naročnika, ki bi sicer izhajale iz ali bile v
zvezi s tem razmerjem, najkasneje v enem
letu po podpisu krovne pogodbe na podlagi
oddanega javnega naročila. To določilo ne
velja za tista naročniška razmerja, ki jih
je sklenil najugodnejši ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba. V tem primeru
najugodnejši ponudnik prekine predhodna
naročniška razmerja in sklene nova v 30
dneh po podpisu krovne pogodbe. Če pogodb nima, poda izjavo, da takih pogodb
z naročniki nima sklenjenih; izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, v
kateri se ponudnik s predložitvijo ponudbe zavezuje, da bo na zahtevo naročnika
predhodno pogodbeno razmerje prekinil
brez kakršnikoli odškodninskih zahtevkov
ali morebitnih drugih negativnih posledic
za naročnika, ki bi sicer izhajale ali bile
zvezi s tem razmerjem najkasneje v enem
letu po podpisu krovne pogodbe na podlagi
oddanega javnega naročila ali izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
takšnih pogodb s katerimkoli naročnikom,
navedenim v tej razpisni dokumentaciji,
nima sklenjenih;
7. ponudnik mora zagotavljati prenosljivost številk za naročniška razmerja za vse
uporabnike po tem javnem razpisu, kot je to
zahtevano v Splošnem aktu o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 75/05, 83/05,
25/06); dokazilo: izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da zagotavlja prenosljivost številk za naročniška razmerja za
vse uporabnike po tem javnem razpisu, kot
je to zahtevano v Splošnem aktu o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 75/05,
83/05, 25/06).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila za predmetni razpis; dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano

1. CJU – cena pogovora znotraj enotnega
poslovnega uporabnika 'javna uprava' – vsi
naročniki po tem razpisu,
2. CMOB – cena za pogovore v omrežje
Mobitel,
3. CSIM – cena za pogovore v omrežje
Simobil,
4. CDEB – cena za pogovore v omrežje
Debitel,
5. CSO – cena pogovora v stacionarno
omrežje (Telekom),
6. CMK1 – cena za klice mednarodnega
prometa za območje 1,
7. CMK2 – cena za klice mednarodnega
prometa za območje 2,
8. CMK3 – cena za klice mednarodnega
prometa za območje 3,
9. CMK4 – cena za klice mednarodnega
prometa za območje 4,
10. CMK5 – cena za klice mednarodnega
prometa za območje 5,
11. CBEL – cena gostovanja (roaming) najugodnejšega ponudnika v Belgiji,
12. CAVS – cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Avstriji,
13. CITA – cena gostovanja (roaming) najugodnejšega ponudnika v Italiji,
14. CNEM – cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Nemčiji,
15. CFRA – cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Franciji,
16. CNIZ – cena gostovanja (roaming) najugodnejšega ponudnika na Nizozemskem,
17. CHRV – cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika na Hrvaškem,
18. CLUK – cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Luksemburgu,
19. CMAD – cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika na Madžarskem,
20. CVB – cena gostovanja (roaming) najugodnejšega ponudnika v Veliki Britaniji,
21. CPREN – cena prenosa podatkov v paketih po 10KB,
22. GPREN – najvišja možna hitrost prenosa podatkov pri ponudniku, kjer se šteje
najvišji možen prenos 53 kb/s (GPRS) in
najnižji 9,6 kb/s (CSD),
23. CSMS – cena enega SMS,
24. CNAR – cena mesečne naročnine,
25. CM1 – cena mobilnega aparata razreda 1,
26. CM2 – cena mobilnega aparata razreda 2,
27. CM3 – cena mobilnega aparata razreda 3,
28. najvišja možna hitrost prenosa podatkov pri ponudniku: kbps= 0,3 točke,
Nadzor porabe
29. varen spletni on-line nadzor, zaščiten
s certifikatom: 10 točk,
30. vpogled v pretekle račune: 10 točk,
31. razčlenjen račun: 10 točk,
32. možnost nastavitev alarmov: 10
točk,
33. nadzor porabe preko mobilnega portala: 10 točk,
Storitev klicev
34. možnost določanja omejitev za vsako razmerje posebej: 10 točk,
35. možnost določanja skupin z enakimi
omejitvami: 10 točk,
36. ločevanje stroškov zasebne in poslovne uporabe: 10 točk,
Ostale storitve
37. pošiljanje MMS sporočil: 10 točk,
38. mobilno plačevanje: 10 točk,

skladno z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št.
71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila;
2. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa; dokazilo: obrazec BON 1/P.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnikova pokritost prebivalstva na
področju Republike Slovenije s signalom je
najmanj 95%; dokazilo: vpis v obrazec, ki je
del razpisne dokumentacije;
2. ponudnikova pokritost ozemlja Republike Slovenije s signalom je najmanj 80%;
dokazilo: vpis v obrazec, ki je del razpisne
dokumentacije;
3. ponudnikov povprečni odstotek prekinjenih zvez v zadnjih treh mesecih pred
rokom za predložitev ponudb ni večji od 1%;
dokazilo: vpis v obrazec, ki je del razpisne
dokumentacije;
4. ponudnikov povprečni odstotek izgub
(nasičenja – zamašitve) v zadnjih treh mesecih pred rokom za predložitev ponudb ni
večji od 1%; dokazilo: vpis v obrazec, ki je
del razpisne dokumentacije;
5. ponudnik mora imeti sklenjene pogodbe o gostovanju (sledenju, roaming) z vsemi članicami Evropske unije, z Združenimi
državami Amerike ter Republiko Hrvaško in
sicer z vsaj enim operaterjem v posamezni
državi; dokazilo: kopija veljavnih pogodb
o gostovanju – zadoščajo prve in zadnje
strani oziroma strani iz katerih so razvidne
pogodbene stranke, predmet pogodbe in
trajanje pogodbenega razmerja. V primeru,
da ponudnik zagotavlja gostovanje preko
''roaming brokerja'' mora priložiti dokument
iz katerega so razvidni v prejšnjem stavku
navedeni podatki;
6. ponudnikova možnost hitrosti prenosa
podatkov za sklop 2 (prenos podatkov in
nakup PCMCIA kartic za prenos podatkov)
je najmanj 53 kbit/s (tehnologija GPRS); dokazilo: vpis v obrazec, ki bo del razpisne
dokumentacije;
7. ponudnik mora imeti za posamezno
terminalsko opremo pooblaščen servis
v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne
dele; dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ima za vsako ponujeno blagovno znamko pooblaščen servis v
Republiki Sloveniji, s katerim bo naročniku
zagotavljal celovite servisne storitve in originalne rezervne dele.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
Merila za sklop 1:
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39. ločeno obračunavanje poslovne in
zasebne porabe: 10 točk,
40. lokacijske storitve: 10 točk.
Merila za sklop 2:
1. CCSD9,6k-doma – cena prenosa začetih
10KB pri tehnologiji CSD9,6K domač promet (10 KB ≈ 8,4sec),
2. CGPRS-doma – cena prenosa začetih 10KB
pri tehnologiji GPRS domač promet,
3. CEDGE-doma – cena prenosa začetih 10KB
pri tehnologiji EDGE domač promet,
4. CUMTS-doma – cena prenosa začetih 10KB
pri tehnologiji UMTS domač promet,
5. CCSD9,6k-R1– cena prenosa začetih 10KB
pri tehnologiji CSD9,6K tujina: države od R1
do R8 (10KB ≈ 8,4sec),
6. CGPRS-R1 – cena prenosa začetih 10KB
pri tehnologiji GPRS tujina: države od R1
do R8,
7. CEDGE-R1 – cena prenosa začetih 10KB
pri tehnologiji EDGE tujina: države od R1
do R8,
8. CUMTS-R1 – cena prenosa začetih 10KB
pri tehnologiji UMTS tujina: države od R1
do R8,
(Države, za katere se podajajo cene po
zgornjih postavkah: R1 – Belgija; R2 – Avstrija; R3 – Italija; R4 – Nemčija; R5 – Francija; R6 – Nizozemska; R7 – Hrvaška; R8
– Luksemburg),
9. CNAR – cena mesečne naročnine storitve,
10. CKAR – cena nakupa kartice.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: odmob.it-6/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
60/2005 z dne 24. 6. 2005.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: 13. 6. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Kopija sklenjenih pogodb o gostovanju
(ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja: ponudnik mora imeti sklenjene pogodbe o gostovanju (sledenju, roaming) z vsemi članicami Evropske unije, z Združenimi državami
Amerike ter Republiko Hrvaško in sicer z
vsaj enim operaterjem v posamezni državi)
in tehnična dokumentacija so lahko tudi v
angleškem ali nemškem jeziku.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite postopek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb:
Rok za vložitev pritožbe (zahtevka za
revizijo) na kršitve, ki so ponudnikom znane
ali bi mu morale biti znane pred rokom za
predložitev ponudbe, je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe (zahtevek za revizijo)
po prejemu odločitve o oddaji naročila, je 10
dni po prejemu te odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 23/2006
Ob-12478/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja strojna in poslovna šola Maribor, kontaktna oseba: Branka Berglez, Zolajeva 12,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/460-51-60,
faks 02/460-51-55, elektronska pošta: Branka.berglez@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sspsmb.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: čiščenje prostorov: kategorija storitve: 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čiščenje šolskih prostorov v izmeri
7424 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja strojna in poslovna šola Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje šolskih prostorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec 31. 8.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– izjava o zaposlitvi delavk,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT (4172,926 €).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-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:
1. registracija dejavnosti pri pristojnem
organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;

3. dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil obsojen;
4. ekonomsko-finančna sposobnost;
5. razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča ali drugega organa o
registraciji dejavnosti;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, pisna izjava ponudnika – izjava pod prisego.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 obrazec ali potrdilo banke o
stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam primerljivih storitev v zadnjih
treh letih s potrdili naročnikov o kvalitetnem
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno – do 70 točk,
2. kakovost – do 30 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 29. maja 2006.
Cena: 10.000 SIT (41,73 €), vključen
DDV.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030701881.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. maj 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 1. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 5. 2006
ob 12. uri; v prostorih Srednje strojne in poslovne šole Maribor, Zolajeva 12.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni datum
odločitve o oddaji javnega naročila: 5. 6.
2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Srednja strojna in poslovna šola
Maribor
Št. 72
Ob-12480/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Frana Albrehta, kontaktna
oseba: Rafko Lah, Šolska ulica 1, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-53-17, faks
01/831-32-33, elektronska pošta: os.franaalbrehta@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: priprava in dostava kosil za potrebe
Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik s
podružnicami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska
ulica 1, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Frana Albrehta, podružnica Nevlje, Nevlje 18, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Frana Albrehta, podružnica Mekinje, Jeranovo 11, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Frana Albrehta, podružnica Tunjice, Tunjice 22, 1241 Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila je 18,850.000
SIT (78.659,66 EUR).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v času izvajanja šolskega pouka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečne fakture v roku 30 dni po prejemu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena za celotno razpisano
storitev (izračunana na podlagi ponujenih
jedilnikov iz točke 2),
2. raznolikost ponudbe glede na 20 priloženih jedilnikov,
3. izjava o neoporečnosti pripravljenih
jedi za odjemalce za obdobje 7 let,
4. temperatura hrane ob dostavi in kvaliteta termos posod,
5. reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 8.000 SIT (33,38 EUR).
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun:
01243-6030654425 sklic: 7600-99.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun
01100-6030234147 pri UJP Koper s pripisom: razpisna dokumentacija: Širitev pašnih
površin. Razpisno dokumentacijo je mogoče
prevzeti osebno v tajništvu Kobilarne Lipica
ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila
o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 začetkom javnega
odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2006
ob 11.uri, Kobilarna Lipica, Hotel Maestoso,
Lipica 5, 6210 Sežana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; program: enotni programski dokument
2004-2006.
Ukrep: 1.4 Gospodarska infrastruktura in
javne storitve.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Kobilarna Lipica

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: 6. 6. 2006
ob 8. uri; pisarna ravnatelja Osnovne šole
Frana Albrehta Kamnik, I. nadstropje, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik.
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: 25. 4. 2006.
Osnovna šola Frana Albrehta
Ob-12644/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6210 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-16-93, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org, internetni
naslov: http://www.lipica.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: širitev pašnih površin.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojna dela pri širjenju pašnih površin,
navoz gnoja in zemlje in zatravitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilarna Lipica, Lipica
5, 6210 Sežana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.80.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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. ponudbena cena,
2. rok izvedbe del,
3. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/06.
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Ob-12645/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6210 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-16-93, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org, internetni
naslov: http://www.lipica.org.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev golf igrišča.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija travnatih površin, odstranitev
asfaltnega tenis igrišča in prestavitev
vadbišča, popravilo igralnega polja 1 in
igralnega polja 6, popravilo udarjališča
na polju 8, sanacija vadbenih zelenic,
popravilo in dograditev sistema za zalivanje, sanacija umetnih ovir, postavitev
ograj, zasaditev drevesnih skupin in sanacija drevoreda ob sežanski cesti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilarna Lipica, Lipica
5, 6210 Sežana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.80.00.00.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. rok izvedbe del,
3. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun
01100-6030234147 pri UJP Koper s pripisom: Razpisna dokumentacija - ureditev golf
igrišča. Razpisno je mogoče prevzeti osebno v tajništvu Kobilarne Lipica ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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 začetkom javnega
odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2006
ob 11. uri, Kobilarna Lipica, hotel Maestoso,
Lipica 5, Sežana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da, program: Enotni programski dokument
2004-2006.
Ukrep: 1.4 Gospodarska infrastruktura in
javne storitve.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Kobilarna Lipica
Ob-12649/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.,
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kontaktna oseba: Danijel Vrzel, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija,
tel. 02/564-48-00, faks 02/564-48-08, elektronska pošta: info@komunala-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 010-02/2006-01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev javne snage in zimske službe v mestu
Gornja Radgona in kraju Apače.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Gornja Radgona
in kraj Apače.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Javna snaga in zimska služba v mestu Gornja
Radgona in kraju Apače.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o sodelovanju v
skladu s 47. členom ZJN-1.
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 42. členom ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: pogoj za udeležbo na tem javnem
razpisu je, da je bil ponudnik v zadnjih petih
letih vsaj enkrat pozitivno ocenjen izvajalec
storitev javne snage in zimske službe v vrednosti nad 20 mio. SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 010-02/2006-01.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 5. 2006, cena:
10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR račun Komunala Radgona, d.o.o.,
št. 02341-0255109267, iz katerega so razvidni naslednji podatki (firma, točen naslov,
davčna št. - sklic nakazila, namen nakazila
- javna snaga).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 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. 7. 2006.
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: 31. 5. 2006
ob 14. uri, velika sejna soba občinske uprave - Občine Gornja Radgona, Partizanska c.
13, 9250 Gornja Radgona.
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: 26. 4. 2006.
Komunala Radgona,
javno podjetje d.o.o.
Ob-12650/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Danijel Vrzel, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija,
tel. 02/564-48-00, faks 02/564-48-08, elektronska pošta: info@komunala-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 015-02/2006-01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitve rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na občinskih
cestah v Občini Gornja Radgona.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje Občine Gornja
Radgona.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje cest in zimska služba na območju
Občine Gornja Radgona.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o sodelovanju v
skladu s 47. členom ZJN-1.
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 42. členom ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na tem javnem razpisu je navedba referenc iz obdobja
zadnjih petih let za tovrstna dela (vzdrževanje cest in zimska služba).
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: 015-02/2006-01.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TTR račun Komunala Radgona, d.o.o.,
št. 02341-0255109267 iz katerega so razvidni naslednji podatki (firma, točen naslov,
davčna št. – skic nakazila, namen nakazila
– vzdrževanje cest).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo z pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2006
ob 11. uri; velika sejna soba občinske uprave – Občine Gornja Radgona, Partizanska
c. 13, 9250 Gornja Radgona.
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: 26. 4. 2006.
Komunala Radgona,
javno podjetje d.o.o.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-12656/06
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: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna
oseba: Andrej Zajec, Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-69,
faks 01/300-99-36, elektronska pošta: andrej.zajec@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:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., vložišče, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-68, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: info@dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000191/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja ekspertnega sistema dTIMS_
CT za gospodarjenje z vozišči na cestah
v upravljanju DARS d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
3024.15.0.0-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s projektno nalogo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 8. 2006 in/ali konec 1. 8. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 4,500.000 SIT z veljavnostjo 142 dni od skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sredstva
DARS d.d.; plačilo v skladu z 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 s ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s ZJN-1
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; v skladu s 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.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: 000191/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 6. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 6. 2006
ob 10. uri; DARS d.d.; Dunajska 7; Ljub
ljana; sejna soba 509.

Stran

Št. 2.3-1031/06
Ob-12703/06
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: Milenko Ćućić, univ. dipl. inž.
gradb., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. + 386/(0)1/29-14-585, faks
+386/(0)1/29-14-822, elektronska pošta: milenko.cucic@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice d.o.o. PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/29-14-203, faks
+386/(0)1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
Slovenske železnice d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba
202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. + 386/(0)1/29-14-203, faks
+ 386/(0)1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava PGD, PZI in PZR za nove tire
in objekt za potrebe vleke vlakov in tehnično vagonske dejavnosti na železniški
postaji Nova Gorica.
Predmet javnega naročila vsebuje izdelavo PGD, PZI in PZR za nove tire in objekt
na železniški postaji Nova Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Železniška postaja Nova
Gorica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.40.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava PGD, PZI in PZR za nove tire in objekt
za potrebe VV in TVD na železniški postaji
Nova Gorica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 6 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,200.000 SIT, z veljavnostjo najmanj 120 dni po preteku skrajnega
roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
financiranja so: plačilo 90 dni po potrditvi
mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
6. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
7. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
8. da je ponudnik, partner v skupnem
nastopu ali podizvajalec v zadnjih 6 (šestih)
letih pred dnevom objave javnega razpisa
uspešno izdelal projektno dokumentacijo
PGD, PZI in PZR za vsaj en objekt po vrsti,
vrednosti in zahtevnosti primerljiva razpisanemu in sicer za tire dolžine najmanj 900
m in za montažni objekt površine najmanj
850 m2,
9. ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Zagotoviti mora vsaj po 1
(enega) strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
(najmanj univ. dipl. inž), kot odgovornega
projektanta za naslednja področja: (i) projektiranje železniških prog (ii) arhitektura (iii)
geologija in geomehanika (iv) strojne inštalacije in strojno opremo (v) električne inštalacije in električno opremo in (vi) statiko.
Vsi navedeni strokovnjaki morajo biti člani IZS oziroma ZAPS.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, od skrajnega roka za predajo
ponudb,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb,
3. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni od skrajne ga
roka za predajo ponudb,
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe – dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb,
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5. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco - dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb,
6. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali,
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izpolnjen obrazec – Reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
tudi potrdila za vsak posel pogodbo – posebej, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo
vrednost del, kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti – izpolnjena
Izjava – Potrdilo reference,
9. izpolnjena obrazca, s podatki o strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe (obrazca sta priložena v razpisni dokumentaciji, Navodila ponudnikom, I.iii).
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. višina ponudbene cene – utež 90%
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fi = (Fmin/fi) x 90
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
2. Rok izvedbe – utež 10%
Ocenjuje se število koledarskih dni izvedbe (mesec ima 30 dni)
Ri = (Rmin/ri) x 10
Rmin – število koledarskih dni najboljšega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
ri – število koledarskih dni i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po obeh merilih. Ponudnik,
ki zbere najvišje število točk je najugodnejši.
V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ponudbeno
ceno.
Naročnik si pridržuje pravico sprejeti ali
zavrniti kakršnokoli spremembo, odstopanje
ali variantno ponudbo, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji navedeno, da je ponudnik
dolžan ali da lahko ponudi variantno ponudbo. Spremembe odstopanja ali alternativne
ponudbe in drugi faktorji, ki presegajo zahteve razpisne dokumentacije ali se drugače
kažejo v povečanju koristi za naročnika, ne
da bi le-ta to zahteval, se pri vrednotenju ne
bodo upoštevale.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 20.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 31. 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 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2006
ob 12. uri, v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-12762/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: CUDV Draga, kontaktna oseba: Ana
Iglic, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, tel.
01/420-26-35, faks 01/420-26-26, elektronska pošta: anaiglic@center-db.si, internetni
naslov: www.center-db.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 28.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dnevni odvoz, pranje in dobava opranega perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CUDV Draga, Draga
1, 1292 Ig in Enoti Škofljica, Gumnišče 15,
1291 Škofljica.
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 20,000.000 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: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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
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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 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo
pred prejemom dokumentacije na TR
01100-6030300398.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 11. uri; CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig.
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: 26. 4. 2006.
CUDV Draga

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2006.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis- Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za dograditev šolske telovadnice ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Martina Konšaka,
Prekmurska 67, Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnika s pooblastilom ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2006
ob 12. uri; kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2006.
Mestna občina Maribor

Št. 41405-00054/2006 0405 Ob-12776/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktni osebi:
Ferdo Jehart in Jolanda Bizjak, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-315 (Ferdo Jehart) in 02/22-01-314
(Jolanda Bizjak), faks 02/22-01-293.
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:
projektiranje in izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava investicijske in projektne dokumentacije za dograditev šolske telovadnice ter ureditev zunanjih površin Osnovne
šole Martina Konšaka, Prekmurska 67,
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za dograditev šolske telovadnice
ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole
Martina Konšaka, Prekmurska 67, Maribor.
Celotna orientacijska vrednost del brez
DDV je 10,000.000 SIT (41.729,26 EVRO).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 6. 2006 in/ali konec
30. 4. 2007.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– instrument finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe (bančna garancija banke
ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice);
– izjava ponudnika o predložitvi zavarovalne police za zavarovanje projektantske
odgovornosti po 33. členu ZGO.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetij, izdanega s strani Davčnega urada
RS (za samostojne podjetnike);
– fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu to dovoljenje
po zakonu ni potrebno;
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem in izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– fotokopija potrdila 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;
– fotokopija potrdila Davčnega urada
RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
storitev (reference) v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe,
– pisne izjave naročnikov del, navedenih
v prvi alineji,
– izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti,
– seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
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.

Stran

Ob-12781/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za zaposlovanje, kontaktna oseba: Mirt Nagy, Rožna dolina, cesta IX/6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-90-990,
faks 01/47-90-261, elektronska pošta:
mirt.nagy@ess.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod RS za zaposlovanje,
kontaktna oseba: Andreja Babnik, Rožna
dolina cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-90-900, elektronska pošta:
andreja.babnik@ess.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina
cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-90-990.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 961-04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba programa poletni tabori za Zoisove štipendiste v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območne službe ZRSZ
Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova
Gorica, Ptuj, Sevnica, Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izvedba poletnih taborov
za Zoisove štipendiste – srednješolce za 30
udeležencev v območnih službah ZRSZ Koper, OS Ljubljana in OS Velenje v vrednosti
1,990.000 SIT vsak.
3) Obseg ali količina: izvedba 3 taborov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 12. 8. 2006, dobava
3. 9. 2006.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izvedba poletnih taborov
za Zoisove štipendiste – srednješolce za
25 udeležencev v območnih službah ZRSZ
Celje, OS Kranj in OS Maribor v vrednosti
1,675.000 SIT vsak.
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3) Obseg ali količina: izvedba 3 taborov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 12. 8. 2006, dobava
3. 9. 2006.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: izvedba poletnih taborov
za Zoisove štipendiste – srednješolce za
20 udeležencev v območnih službah ZRSZ
Nova Gorica, OS Ptuj in OS Sevnica v vrednosti 1,360.000 SIT vsak.
3) Obseg ali količina: izvedba 3 taborov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 12. 8. 2006, dobava
3. 9. 2006.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: izvedba 2 poletnih taborov za Zoisove štipendiste – študente za 20
udeležencev kjerkoli na območju Republike
Slovenije v vrednosti 1,360.000 SIT vsak.
3) Obseg ali količina: izvedba 2 taborov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 12. 8. 2006, dobava
3. 9. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
9 poletnih taborov za Zoisove štipendiste
– srednješolce (skupaj za 225 udeležencev)
in 2 poletna tabora za Zoisove štipendiste
– študente (skupaj za 40 udeležencev) v trajanju od najmanj 7 dni do največ 10 dni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 8. 2006 in/ali konec
3. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje izobraževalne dejavnosti (pravne osebe: redni izpisek iz sodnega registra, ki ga izdajo
okrožna sodišča; fizične osebe – samostojni
podjetniki: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada Republike Slovenije).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da prijavitelj ni vpisan v kazensko evidenco;
– 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-04/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2006 do 13.
ure.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2006
ob 9.30; Zavod RS za zaposlovanje, Rožna
dolina, cesta IX/6, 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: 28. 4. 2006.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-12826/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, kontaktna oseba: Velko Glaner,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-78, faks 01/589-18-77,
elektronska pošta: velko.glaner@japti.si,
internetni naslov: www.japti.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 28.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava vsebinskega in izvedbenega
scenarija, izdelava in tedenska predvajanja 15 tridesetminutnih TV oddaj o podjetništvu z delovnim naslovom »Najboljša
podjetniška ideja«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
92.22.10.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava vsebinskega in izvedbenega scenarija,
izdelava in tedenska predvajanja 15 tridesetminutnih TV oddaj o podjetništvu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: oddaje morajo biti na sporedu v
terminih med 18. in 19. uro ali 20. do 22.
uro v časovnem obdobju od 1. 9. 2006 do
31. 12. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: zaključek javnega naročila
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe ter bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvršil plačilo izvajalcu skladno s 24. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2006 in 2007 v 30 dneh od predvajanja
posamezne oddaje in izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;

– ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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 ne vodi izredna uprava; ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
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. vsebinski osnutek scenarija za vsako
posamezno oddajo,
2. pokritost s signalom,
3. termin predvajanj,
4. skupna cena za vse oddaje.
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 23. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 15. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2006
ob 10. uri; Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156
(8. nadstropje), 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: 28. 4. 2006.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Ob-12827/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, kontaktna oseba: Velko Glaner,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-78, faks 01/589-18-77,
elektronska pošta: Velko.glaner@japti.si,
internetni naslov: www.japti.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 28.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava vsebinskega scenarija, snemanja in predvajanja TV oddaj o podjetništvu z delovnim naslovom »Podjetništvo
danes za jutri« na lokalnih ali regionalnih
televizijah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
92.22.10.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava
scenarija, produkcija na terenu in v studiu,
montaža in režija ter tedenska predvajanja
najmanj 20 v dolžini najmanj tridesetminutnih TV oddaj o podjetništvu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: oddaje bi bile na sporedu v terminu
med 20. in 22. uro od 1. 9. 2006 do 31. 12.
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: zaključek javnega naročila
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe ter bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvršil plačilo izvajalcu skladno s 24. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leti 2006 in 2007 v 30 dneh od predvajanja
posamezne oddaje in izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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 ne vodi izredna uprava; ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
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. vsebinski osnutek scenarija za vsako
posamezno oddajo in vsebinska raznolikost
oddaj,
2. doseg/pokritost TV postaje oziroma
izvajalca TV oddaj v Sloveniji (po zadnjih
dostopnih neodvisno merjenih podatkih),
3. skupna cena za vse oddaje,

2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del in Marjan Kampl, tel. 02/22-00-460 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30; Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samohodni hidravlični vitel.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 11,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.

4. število tedenskih oddaj, ki jih ponudnik
načrtuje pripraviti, izvesti in predvajati za
naročnika,
5. število oddaj o podjetništvu lastne produkcije, ki so bile narejene v letih 2005 in
2004.
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 23. 5. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 15. 7. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2006
ob 10. uri; Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156
(8. nadstropje), 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: 28. 4. 2006.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 865/06

Ob-12410/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 22/06: Dobava kabelskih montažnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV ter
opreme s.n. in n.n.“, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11544/06 se spremeni naslednja točka:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 9. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
VI.4) Dodatne informacije: vsa ostala določila v objavi v Uradnem listu RS, št. 43 z
dne 21. 4. 2006, Ob-11544/06 ostanejo še
naprej v veljavi.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-12408/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Marjan
Kampl – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,

Stran

Stran

3432 /

Št.

46 / 5. 5. 2006

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 96 točk,
2. garancijski rok – 2 točki,
3. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: min. 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del in Marjan
Kampl, tel. 02/22-00-460 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Elektro Maribor, d.d.
šT. 860/06
Ob-12412/06
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 Uroš Jerina, inž. elektroenergetike (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče na
Slovenska c. 58 v Ljubljani, I nadstropje,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro, 1516
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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 09/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava distribucijskih transformatorjev
S.N./N.N.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Dostava razpisanega blaga so:
– franko posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče naročnika v
Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 1), vsakokrat razloženo.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31171000-5.
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: celotna
količina in obseg so razvidni iz popisa blaga
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
2,000.000 SIT ter 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 odražati zadnje stanje,
– 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 sprejemu 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 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, oziroma za ponudnika – samostojnega
podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi
solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 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,
– pisna izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi,
– zahtevane listine, skladno s 3. točko
(tehnična ponudba) tehničnih razpisnih pogojev.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah distribucijskih transformatorjev s.n./n.n. kupcem
v EU v zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna vrednost teh dobav min. 50%
ponudbene vrednosti tega razpisa,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006 in Uradno
Glasilo Evropske unije št. 2006/S 44-046241
z dne 4. 3. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (75%
delež),
2. reference proizvajalca (10% delež),
3. reference ponudnika (10% delež),
2. certifikat kakovosti ISO serije 9000,
oziroma 14000 (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 09/06.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. maja 2006,
vsak delovnik med 8.30 in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-09-06, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2006 ali 37 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 28. 9. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 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
25. 5. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

SIT brez DDV; sklopi: A: 30,000.000 SIT;
B: 15,000.000 SIT; C: 2,500.000 SIT;
D: 7,000.000 SIT; E: 7,000.000 SIT; F:
3,500.000 SIT; G: 10,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja pri ustreznem
organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk,
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2006
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

Ob-12483/06
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., kontaktne osebe:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Miljutin
Kocbek, Črtomir Kores, Boštjan Lenarčič;
Karli Veber, Andrej Vajda – za tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si, internetni naslov: www.elektromaribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
kontaktne osebe: Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del; Miljutin Kocbek (sklop A, G) tel. 02/22-00-190, Črtomir
Kores tel. 02/22-00-194, Boštjan Lenarčič
(sklop B) tel. 02/22-00-191; Karli Veber
(sklop E, F) tel. 02/22-00-192, Andrej Vajda
(sklop C, D) tel. 02/22-00-195 – tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in

9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
telekomunikacijska oprema: A) optični kabel in obesni material; B) rezervna
oprema za NGS TK omrežje; C) radijske
postaje; D) bazne postaje z linki; E) nadgradnja telefonskega omrežja; F) telefonski posrednik; G) nadgradnja klicnega
centra.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišče, objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: A) optični kabel in obesni
material.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
30,000.000 SIT.
4. Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: B) rezervna oprema za
NGS TK omrežje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
15,000.000 SIT.
4. Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: C) radijske postaje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
2,500.000 SIT.
4. Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
Sklop št. D
2) Kratek opis: D) bazne postaje z linki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
7,000.000 SIT.
4. Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
Sklop št. E
2) Kratek opis: E) nadgradnja telefonskega omrežja.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
7,000.000 SIT.
4. Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
Sklop št. F
2) Kratek opis: F) telefonski posrednik.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
3,500.000 SIT.
4. Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
Sklop št. G
2) Kratek opis: G) nadgradnja klicnega
centra.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT.
4. Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 75,000.000
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VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del; Miljutin Kocbek (sklop A, G) tel. 02/22-00-190,
Črtomir Kores tel. 02/22-00-194, Boštjan
Lenarčič (sklop B) tel. 02/22-00-191; Karli
Veber (sklop E, F) tel. 02/22-00-192, Andrej
Vajda (sklop C, D) tel. 02/22-00-195 – za
tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12484/06
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., kontaktne osebe:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Črtomir
Kores, Bogoslav Gojčič – za tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si, internetni naslov: www.elektromaribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne osebe: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
splošni del; Črtomir Kores (sklop A) in Bogoslav Gojčič (sklop B); tel: 02/22-00-194/140
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Homec Danijela, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
merilni instrumenti:
A) telekomunikacijski instrumenti;
B) močnostni instrumenti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišče, objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: telekomunikacijski instrumenti.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
20,00.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: močnostni instrumenti
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
14,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 5 mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, ali vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 34,000.000
SIT brez DDV; sklopi: A: 20,000.000 SIT; B:
14,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja pri ustreznem
organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 98 točk.
2. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2006
ob 11. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del; Črtomir Kores (sklop A) in Bogoslav Gojčič (sklop B);
tel. 02/22-00-194/140 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12767/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje 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 dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: do: 30. 6. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 10.45; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava izdelkov črne metalurgije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Sklop št. 1
2) Kratek opis: cevi raznih profilov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: jeklo okroglo.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: pločevina.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: jeklo kvadratno, ploščato,
kotno, nosilci.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: žične vrvi.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: žica.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje 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 dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).

Ob-12768/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava žičnega pletiva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v

primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje 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 dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: do: 30. 6. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-12769/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, 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.
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Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: do: 31. 7. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 9.30; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-12770/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava elektro materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: drobni elektro material.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: stikala.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: žice, kabli in pribor.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: svetila.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: varovalni elementi.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
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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: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: do: 30. 6. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 11. uri; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-12771/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava goriv.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: olja,
Sklop št. 2
2) Kratek opis: masti in spreji,
Sklop št. 3
2) Kratek opis: goriva.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje 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 dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2006 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Št.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 30. 6. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 10.30; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

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 dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: do 30. 6. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 10. uri; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-12772/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava vrtalnih kron in drogovja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: vrtalne krone.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: vrtalno drogovje.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje 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 dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 6. 2006.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: do: 30. 6. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 6. 2006
ob 9.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo:ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-12773/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-10-86, faks 03/565-21-20, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava orodja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: orodje strojno.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: orodje ročno.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
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Gradnje
Št. 862/06

Ob-12411/06

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z določili 76. člena ZJN-1 zaključil postopek javnega razpisa za oddajo naročila
po odprtem postopku, evidentiranim pod JN
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14/05: »Izgradnja TK omrežja fiksne telefonije Elektra Ljubljana, d.d.«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11974/05 brez izbire najugodnejšega
ponudnika, ker je bilo vseh osem ponudb
nepravilnih in naročila ne odda.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 102/1479/2006

Ob-12485/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 9 z dne 27. 1.
2006, Ob-1272/06, je bil objavljen javni razpis za demontažo in rušenje obstoječih DV
110 in 35 kV, gradbena dela in montažo jeklenih konstrukcij ter elektromontažna dela
z montažo OPGW.
Popravita se točki IV.3.3) in IV.3.7.2) zgoraj omenjene objave. Nov rok za predložitev ponudb (točka IV.3.3) je 11. 5. 2006 do
11.30, nov rok za odpiranje ponudb (točka
IV.3.7.2) pa 11. 5. 2006 ob 12. uri, v dvorani
D v IV. nadstropju. Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 5/06
Ob-12651/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JKP Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna
oseba: Metka Dobovšek, Goriča vas 11A,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/83-61-138,
faks 01/83-61-138, elektronska pošta: metka@komunala-ribnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja objekta predčiščenja in sprejem gošč iz malih ČN na centralni čistilni
Ribnica.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ribnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502/502,6.
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:
Izgradnja CČN RIBNICA – mehansko
predčiščenje in sprejem gošč iz malih ČN
ter greznic je razdeljena v II. fazi.
I. faza se bo izvedla v letu 2006, in sicer
za naslednja dela: gradbena in obrtniška
dela, elektro in strelovodne instalacije, zunanja ureditev, del strojnih instalacij in del
nabave strojne opreme v višini 47,000.000
SIT.
II. faza se bo izvajala v letu 2007 in bo
obsegala še neizvedene strojne instalacije
ter ostalo nabavo opreme v višini razlike
pogodbene vrednosti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 7. 2006, konec 31. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1% vrednosti javnega razpisa;
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– garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvedla na osnovi začasnih in končne
potrjene situacije po dejansko izvedenem
delu v roku 90 dni od prejema situacije oziroma s pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: vsi pogoji pod točko III.2.1.1), III.2.1.2)
in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) dokazilo o registraciji podjetja
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra – izda ga redno sodišče, kjer je ponudnik vpisan v sodni register (izpisek je
mogoče dobiti tudi v notarski pisarni) in iz
katerega je razvidno, da ima registrirano
dejavnost, ki je predmet javnega razpisa,
– samostojni podjetniki: potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov izdano s
strani pristojnega Davčnega urada RS in iz
katerega je razvidno, da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega razpisa,
– ponudbi se priloži original ali kopija z
navedbo »kopija je enaka originalu«, s podpisom in žigom ponudnika,
– dokument ne sme biti starejši od šestih
mesecev pred dnevom objave razpisa;
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali
– izpolnjena, podpisana in žigosana izjava predložena na obrazcu št. 5 – izjava,
da za dejavnost ponudnika ni potrebno dovoljenje;
c) dokazilo da ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali da mu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je bilo prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (kot pravna oseba ali kot
samostojni podjetnik), ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje, oddelek za kazenska evidenca,
– ponudbi se priloži original ali kopija z
navedbo »kopija je enaka originalu«, s podpisom in žigom ponudnika,
– dokument ne sme biti starejši od treh
mesecev pred dnevom objave razpisa,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 6 – izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku;
d) potrdilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega je posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,

– potrdilo iz sodne ali druge evidence,
ki ga izda redno sodišče, kjer ima ponudnik
sedež,
– ponudbi se priloži original ali kopija z
navedbo »kopija je enaka originalu«, s podpisom in žigom ponudnika,
– dokument ne sme biti starejši od treh
mesecev pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti
Za pravne osebe:
– BON 1/P iz katerega so razvidni podatki in kazalniki za leto 2005 ponudnik priloži v
originalu ali kopiji,
– potrdilo poslovne banke o solventnosti ponudnika, iz katerega bo tudi razvidno,
da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa ni bil
blokiran; potrdilo, ki mora odražati aktualno
stanje in ne sme biti starejši od 30 (trideset)
dni pred dnevom objave javnega razpisa,
ponudnik priloži v originalu ali kopiji,
– naročnik bo iz obravnave izločil ponudnika, ki je bil v letu 2003, 2004, 2005
razvrščen po kriteriju poslovna uspešnost
v razred 5 ali po kriteriju finančna stabilnost
v razred E oziroma če je po obeh kriterijih
hkrati razvrščen v razred 4 in razred D.
Za samostojne podjetnike:
– potrdilo poslovne banke o solventnosti
ponudnika, iz katerega bo razvidno, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih pred objavo razpisa ni bil blokiran:
potrdilo, ki mora odražati aktualno stanje in
ne sme biti starejše od enega meseca pred
dnevom objave javnega razpisa, ponudnik
priloži v originalu ali kopiji s pripisom »kopija je neka originalu«, s podpisom in žigom
ponudnika,
– kopijo bilance uspeha in bilance stanja
za leto 2004, 2005,
– naročnik bo iz obravnave izločil ponudnika pri katerem bo davčna osnova I.
nižja od povprečne bruto plače v RS za
leto 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Strokovna priporočila (reference)
– ponudnik priloži izpolnjen obrazec št. 7
– seznam izvršenih gradenj,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 8 – potrdilo o izvršeni gradnji (priloži se
največ 5 referenčnih potrdil); obrazec mora
biti v celoti izpolnjen, mnenje naročnika o
izvršeni gradnji in spoštovanju pogodbenih
določil je obvezno, obrazec mora biti podpisan žigosan s strani naročnika za katerega
je ponudnik izvršil gradnjo.
Naročnik bo pri ocenjevanju upošteval
samo tista referenčna potrdila, ki se nanašajo na izgradnjo čistilne naprave nad
2000 PE.
b) Opis tehnične opremljenosti in naprav
– ponudnik priloži priložiti izpolnjen obrazec št. 8 – seznam tehnične opreme in naprav, v katerega vpiše tehnično opremo in
naprave, s katerimi razpolaga in so potrebna za izvedbo naročila, in navedbo lokacije
skladiščnih prostorov,
– seznam mora biti datiran, podpisan in
žigosan s stani ponudnika.
c) Tehnične zmogljivosti
– ponudnik priloži izpolnjen, podpisan in
žigosan obrazec št. 9 – izjava o zagotovitvi
ustreznega strojnega parka
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d) Kadrovske zmogljivosti
– ponudnik priloži izpolnjen, podpisan,
žigosan in datiran obrazec št. 10 – seznam
razpoložljivih kadrov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – do 80 točk,
– plačilni rok – do 10 točk,
– rok izvedbe – do 5 točk,
– strokovna priporočila/reference – do 5
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2006.
Cena: 14.400 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: na poslovni račun
št. 02321-0254133360 pri NLB, pri čemer
navedite namen plačila: razpisna dokumentacija ČN.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2006 do 10. ure;
JKP Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas
11A, 1310 Ribnica.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s predloženimi pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2006
ob 11. uri; javno odpiranje ponudb bo v
prostorih Javnega komunalnega podjetja
Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11A,
1310 Ribnica.
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: 26. 4. 2006.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 292, elektronska pošta:
barbara.pavcnik@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda,
Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 458, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12
– služba za investicije in zapiranje, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144, int.
499, faks 03/56-52-134, elektronska pošta:
barbara.pavcnik@rth.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija površine nad Kotnim poljem
– 2. faza in priprava materiala za pnevmatski zasip.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: površina RTH, d.o.o.
Trbovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga 1B, kategorija
27 – druge storitve.
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:
– sanacija površine nad Kotnim poljem
– 2. faza;
– priprava materiala za pnevmatski zasip.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: način plačila 90 dni ali več po izdaji
računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec

Št. 026075
Ob-12662/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 8 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kanalizacije in plinovoda po Resljevi ulici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Resljeva ulica v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
kanalizacije v dolžni ca. 533 m in ca. 150 m
plinovoda po Resljevi ulici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
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:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 8 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2006
ob 8. uri; Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Storitve
Ob-12440/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran

Stran
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s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo
pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. a, b, č, h točko
drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; dela se bodo izvajala v skladu z Zakonom o rudarstvu (ZRudUPB1) Ur. l. RS, št. 98/04 in Pravilnikom o
tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč rudnin Ur. l. SFRJ, št. 4/86 in 62/87.
Ponudnik mora zagotoviti tehničnega vodjo
gradbišča, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje
v skladu z Zakonom o rudarstvu.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: ob dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija
je na razpolago od dneva objave javnega
razpisa dalje pri kontaktni osebi, plača se ob
dvigu na blagajni RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s seboj vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 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 6. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2006
ob 12. uri; Trbovlje, Trg revolucije 12 (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 potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-12451/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Grbac, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-44-16,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta: gorazd.grbac@slo-zeleznice.si, internetni naslov: www.slo-zeleznice.si.
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II.5) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
Sklop A: 8 kosov kombiniranih vozil
za prevoz oseb in tovora;
Sklop B: 1 kos kombi za prevoz oseb
7+1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV. 1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop A: Renault Nisan Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic, Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-82,
faks 01/432-40-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,520.000 SIT
brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop B: Renault Nisan Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic, Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-82,
faks 01/432-40-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,480.000 SIT.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): edini ponudnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop A -1,
sklop B - 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 37898/05 z dne 13. 1. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 430-33/2006-13
Ob-12454/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24830000-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 5/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: konzervacijska sredstva za konzervacijo bojnih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
1. skupna vrednost ponudbe: utež – 60
točk,
2. dobavni rok: utež – 10 točk,
3. garancijski rok trajanja konzervacije:
utež – 5 točk,
4. izpolnjevanje vojaških standardov:
utež – 25 točk.
V primeru, da več ponudnikov prejme
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5/2006 – ODP:
A.M.S. Consulting d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Taušič, Vojkovo nabrežje 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 040/311-271,
faks 05/65-27-268, elektronska pošta:
ams.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,258.273,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-33/2006 – 13.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-3266/06.
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: 24. 4. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 002/2006-1
Ob-12455/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.10.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 002/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup modularne
opreme za pretvorbo avdio in video signalov v digitalne in obratno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
45,100.000 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. RTV 002/2006-E-ODP/B:
Grass Valley Germany GmbH, kontaktna oseba: K.H.Rehm, Brunnenweg 9, D-64331 Weiterstadt, Germany, tel. +49/6150-104-738,
faks +49/6150-104-233.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 156.060,91 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 002/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-17 z dne 17. 2.
2006, Ob-3678/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 3. 3. 2006,
Ob-6077/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Javno naročilo je razdeljeno na 54 sklopov. Kandidatom je priznana sposobnost za
naslednje sklope:
Sanofi Pasteur SA2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, France:
3 – Humani imunoglobulin proti tetanusnem toksinu,
5 – Humani imunoglobulin proti steklini,
8 – Cepivo proti hemofilusu influence tipa
B, konjugirano,
9 – Štirivalentno cepivo proti meningokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni
(skupine A, C, W135 in Y),
10 – Cepivo proti meningokokom tipa C
s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi
antigeni,
11 – Cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni,
13 – Cepivo proti tetanusu, adsorbirano,
14 – Mešano cepivo proti davici in tetanusu, adsorbirano,
15 – Cepivo proti tifusu s prečiščenimi
polisaharidnimi antigeni,
18 – Cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za otroke),
19 – Cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za odrasle),
22 – Cepivo proti hepatitisu tipa A z inaktiviranimi virusi, adsorbirano (za otroke),
23 – Cepivo proti hepatitisu tipa A z inaktiviranimi virusi, adsorbirano (za odrasle),
26 – Cepivo proti ošpicam z oslabljenimi
virusi,
28 – Cepivo proti mumpsu z oslabljenimi
virusi,
29 – Trovalentno cepivo proti otroški
ohromelosti z inaktiviranimi virusi,
30 – Cepivo proti steklini z inaktiviranimi
virusi (namnoženimi na odobrenih celičnih
kulturah),
31 – Cepivo proti steklini z inaktiviranimi
virusi (namnoženimi na humanih diploidnih
celicah),
33 – Cepivo proti rdečkam z oslabljenimi
virusi,
35 – Cepivo proti rumeni mrzlici z oslabljenimi virusi,
37 – Mešano cepivo proti davici, otroški
ohromelosti in tetanusu, adsorbirano,
38 – Mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelularno), otroški
ohromelosti (inaktivirano) in hemofilusu influence tipa B (konjugirano), adsorbirano;
Chiron Behring GmbH & Co KG Marburg
BRD, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 22,
1000 Ljubljana:
7 – Cepivo proti davici, adsorbirano,
8 – Cepivo proti hemofilusu influence tipa
B, konjugirano,
10 – Cepivo proti meningokokom tipa C
s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi
antigeni,
13 – Cepivo proti tetanusu, adsorbirano,
14 – Mešano cepivo proti davici in tetanusu, adsorbirano,
17 – Cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi (za odrasle),
19 – Cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za odrasle),

Št. 92/2006
Ob-12487/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Računsko sodišče Republike Slovenije, kontaktna oseba: mag. Mitja Masten, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-58-00, faks 01/478-58-91, elektronska pošta: sloaud@rs-rs.si, internetni naslov: http://www.rs-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme po sklopih (sklop A: 39 prenosnih računalnikov; sklop B: 8 osebnih
namiznih računalnikov z LCD zasloni in
sklop C: 5 zmogljivejših laserskih mrežnih tiskalnikov ter 2 srednje zmogljiva
laserska mrežna tiskalnika). Kraj dobave: na sedež Računskega sodišča RS v
Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,417.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1. cena: 85 točk (največje možno število),
2. ocena lastnosti ponujene opreme: 15
točk (največje možno število).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/06 – sklop A:
39 prenosnih računalnikov: Sinfonika, d.d.,
kontaktna oseba: Gregor Batista, Motnica
7, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/58-87-100,
faks 01/58-87-190, elektronska pošta:
info@sinfonika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,159.227 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. 01/06 – sklop B: 8 osebnih
namiznih računalnikov z LCD zasloni: Liko
Pris d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec, Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/75-06-400, faks 01/75-06-424, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,567.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/06 – sklop C: 5 zmogljivejših laserskih mrežnih tiskalnikov ter 2
srednje zmogljiva laserska mrežna tiskalnika: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Amir
Hatič, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-502, faks 01/475-55-600,
elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,131.000 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3900/06 z dne 17. 2. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Računsko sodišče Republike Slovenije
Ob-12489/06
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 polietilenske
folije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/B: Plasta d.o.o., Kamnje
41, 8232 Šentrupert, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,250.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3442/06 z dne 17. 2. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-12654/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, kontaktna oseba: Staša Javornik,
Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400, faks 01/24-41-447,
elektronska pošta: Stasa.javornik@ivz-rs.si,
internetni naslov: http://www.ivz.si/ivz/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.40.00.00-8; pomožni predmet, glavni
besednjak: 24.45.14.00-4; 24.45.15.20-1;
24.45.11.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-12/06.
II.5) Kratek opis: sklenitev okvirnih
sporazumov za dobavo zdravil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 650,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 900-037-12/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
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30 – Cepivo proti steklini z inaktiviranimi
virusi (namnoženimi na odobrenih celičnih
kulturah),
31 – Cepivo proti steklini z inaktiviranimi
virusi (namnoženimi na humanih diploidnih
celicah);
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmarjeva 6, 1000 Ljub
ljana:
4 – Humani imunoglobulin proti hepatitisu tipa B;
Abbott Laboratories d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana:
5 – Palivizumab – humana monoklonska
protitelesa proti respiratornem sincicijskem
virusu (RSV);
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasićeva
10, 1000 Ljubljana:
1 – Zaviralec nevraminidaz – oseltamivir
(kapsule),
2 – Zaviralec nevraminidaz – oseltamivir
(suspenzija),
42 – Atovakson (62,5 mg) in progvanil
hidroklorid (25 mg) – kombinirane tablete,
43 – Atovakson (250 mg) in progvanil hidroklorid (100 mg) – kombinirane tablete,
44 – Meflokin hidroklorid – tablete 250
mg;
Baxter AG, Muellerenstrasse 3, CH-8604
Volketswil, Switzerland:
3 – Humani imunoglobulin proti tetanusnem toksinu,
16 – Cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi (za otroke),
17 – Cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi (za odrasle);
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana:
1 – Zaviralec nevraminidaz – oseltamivir
(kapsule),
2 – Zaviralec nevraminidaz – oseltamivir
(suspenzija),
36 – Cepivo proti humanim papiloma virusom,
44 – Meflokin hidroklorid – tablete 250
mg;
Solvay Pharmaceuticals GmbH, Podružnica Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1511
Ljubljana:
18 – Cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za otroke),
19 – Cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za odrasle);
Glaxosimthkline Biologicals SA, Rue de
I‘Institute 89, B – 1330 Rixensart, Belgium:
8 – Cepivo proti hemofilusu influence tipa
B, konjugirano,
9 – Štirivalentno cepivo proti meningokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni
(skupine A, C, W135 in Y),
11 – Cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni,
12 – Cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni,
15 – Cepivo proti tifusu s prečiščenimi
polisaharidnimi antigeni,
18 – Cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za otroke),
19 – Cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za odrasle),
20 – Cepivo proti hepatitisu tipa B, rekombinantno (za otroke),
21 – Cepivo proti hepatitisu tipa B, rekombinantno (za odrasle),
22 – Cepivo proti hepatitisu tipa A z inaktiviranimi virusi, adsorbirano (za otroke),
23 – Cepivo proti hepatitisu tipa A z inaktiviranimi virusi, adsorbirano (za odrasle),
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25 – Cepivo proti hepatitisu tipa A (inaktivirano) in hepatitisu tipa B (rekombinantno),
adsorbirano (za odrasle),
27 – Mešano cepivo proti ošpicam,
mumpsu in rdečkam z oslabljenimi virusi,
29 – Trovalentno cepivo proti otroški
ohromelosti z inaktiviranimi virusi,
32 – Cepivo proti rotavirusom z oslabljenimi virusi,
34 – Cepivo proti noricam z oslabljenimi
virusi,
36 – Cepivo proti humanim papiloma virusom,
38 – Mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelularno), otroški
ohromelosti (inaktivirano) in hemofilusu influence tipa B (konjugirano), adsorbirano,
39 – Mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelularno), otroški
ohromelosti (inaktivirano), hepatitisu tipa B
(rekombinantno) in hemofilusu influence tipa
B (konjugirano), adsorbirano,
42 – Atovakson (62,5 mg) in progvanil
hidroklorid (25 mg) – kombinirane tablete,
43 – Atovakson (250 mg) in progvanil hidroklorid (100 mg) – kombinirane tablete;
Sanofi – Aventis d.o.o., Dunajska 119,
1000 Ljubljana:
40 – Klorokin – tablete 100 mg,
41 – Klorokin – tablete 300 mg.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije

Gradnje
Ob-12449/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rdeča dvorana ŠRZ p.o., kontaktna oseba: Marjan Klepec, Šaleška cesta 3, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/898-74-00, faks
03/898-74-07, elektronska pošta: info@srzrdeca-dvorana.si, internetni naslov: www.srzrdeca-dvorana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-G-43-01/2006-MK.
II.5) Kratek opis: prenova in razširitev
pokritega bazena Velenje – faza III, in sicer:
Sklop 1: gradbena in obrtniška dela, kanalizacija in zunanja ureditev,
Sklop 2: strojne instalacije in bazenska
tehnika,
Sklop 3: elektro instalacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
a) cena: 90 točk,
b) garancija: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN–G-43-01/2006-MK:
sklop 1: Vegrad, d.d., kontaktna oseba: Ivan
Kroflič, Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 896-21-00, faks 896-21-10, elektronska
pošta: info@vegrad.si, internetni naslov:
www.vegrad.si.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN–G-43-01/2006-MK: sklop
2: Cigrad, d.o.o., kontaktna oseba: Branko
Vratačnik, Ravne 103c, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 898-48-40, faks 898-48-40, elektronska pošta: cigrad@siol.net.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN–G-43-01/2006MK: sklop 3: Gradis GPC, d.d., kontaktna
oseba: Matjaž Petkovšek, Bukovžlak,
3221 Teharje, Slovenija, tel. 426-83-00,
faks 426-83-33, elektronska pošta: gradis-gp.celje@gradis.si, internetni naslov:
www.gradis-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Sklop 1: 145,068.490,80 SIT,
Sklop 2: 60,506.139,60 SIT,
Sklop 3: 6,661.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik. JN–G-43-01/2006MK.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-3687/06.
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: 24. 4. 2006.
Rdeča dvorana ŠRZ p.o.
Št. 10
Ob-12488/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 1/06.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba dodatnih horizontalnih
drenaž z vrtanjem in izvedbo kanala na
vzhodnem delu I. odlagalnega polja na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Najugodnejši ponudnik je bil izbran na
osnovi merila »Najnižja cena«.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 6/05: HIS, d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojan Hrib, univ. dipl.
ekon., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-36-35, faks 01/568-41-33,
elektronska pošta: Finance-his@his.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
72,365.566,62 SIT (brez DDV), najvišja ponudba 96,428.925,55 SIT (brez DDV).
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: JR G 6/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 9 z dne 27. 1. 2006,
Ob-1260/06.
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: 21. 4. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.30.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0031/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: dograditev obstoječe
aplikacije za podporo viznemu poslovanju VIZIS z modulom Identifikacija osebe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,664.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
– povezani z zaščitno izključnih pravic
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 0031/2005-MZZ: SRC.SI,
sistemske integracije, d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška cesta 116, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-80-00,
faks +386/1/423-41-73, internetni naslov:
http://www.src.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,586.317 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: 0031/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: 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: 31. 3. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Ob-12663/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Maksimilijan Arlič, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-17-05, faks
03/896-16-41, elektronska pošta: Maksimilijan.Arlic@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-0001/2006-POG.
II.5) Kratek opis: sprememba namembnosti dela objekta Vojkova 12/a, Velenje v
večnamenski objekt.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV-0001/2006POG: Gradis GPC d.d., kontaktna oseba:
Žagar Lidija, Bukovžlak 71, 3321 Teharje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 199,691.127,50 SIT
brez DDV.
Valuta: 60 dni od prejema potrjene situacije.
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: JNVV-0001/2006POG.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Št. 2/06 z dne 17. 2. 2006,
Ob-3850/06.
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: 24. 4. 2006.
Mestna občina Velenje

Ob-12766/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., kontaktna oseba: Milan Šribar, Titova 106, 8281
Senovo, Slovenija, tel. 07/49-73-150,
faks 07/49-73-151, elektronska pošta: milan.sribar@rudnik-senovo.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava zračilne proge na koti 274.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
RGP d.o.o., kontaktna oseba: mag Marjan
Hudej, Rudarska 6, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-82-170, faks 03/58-69-152,
elektronska pošta: info@rgp.si, internetni
naslov: www.rgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,968.240 SIT;
najnižja ponudba 54,968.240 SIT, najvišja
ponudba 56,997.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-1/06: RGP d.o.o.,
kontaktna oseba: mag. Marjan Hudej,
Rudarska 6, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-82-170, faks 03/58-69-152, elektronska pošta: info@rgp.si, internetni naslov:
www.rgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,968.240 SIT;
najnižja ponudba 54,968.240 SIT, najvišja
ponudba 56,997.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 16. 12. 2005,
Ob-35398/05.
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: 26. 4. 2006.
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o.

Storitve
Ob-12422/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Mitja Bensa, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-20-00,
faks +386/1/478-23-40, elektronska pošta: Mitja.Bensa@gov.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mzz/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.

Stran

Št. 086/2005
Ob-12456/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 086/2005-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje RSA ACE
programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
1,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Stran
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IV.2) Merila za oddajo: cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 086/2005-1L-ODP/S:
S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba:
Marko Anžič, Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 167.202 SIT mesečno
oziroma 2,006.424 SIT letno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 086/2005-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37673/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 085/2005
Ob-12457/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 085/2005-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje CISCO
mrežne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena, kadri,
partnerski status.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 085/2005-1L-ODP/S:
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/474-55-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 282.075,60 SIT mesečno
oziroma 3,384.907,20 SIT letno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 085/2005-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1-2 z dne 6. 1. 2006,
Ob-37172/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 1/06-44
Ob-12486/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Jože Cerovšek, Celjska cesta
16, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/818-37-00, faks 03/818-37-40, elektronska pošta: Zd-smarje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-01.
II.5) Kratek opis: dializni prevozi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javni razpis za javno naročilo se razveljavi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006,
Ob-37985/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2006.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Ob-12647/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.20.00-9; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 60.12.21.50-5; 62.12.00.00-9;
61.20.00.00-7; 60.12.10.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 032/2005 MZZ.
II.5) Kratek opis: špediterske storitve - selitve stanovanjske, pisarniške in
osebne opreme zaposlenih v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in Ministrstvu za zunanje
zadeve iz in v Slovenijo in selitev opreme
in pohištva za potrebe Ministrstva v Republiki Sloveniji in tujini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
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. 1: Schenker
d.d., kontaktna oseba: Nina Modic, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-57-44, faks 01/588-57-45, elektronska pošta: rok.svetek@schenker.si, internetni naslov: www.schenker.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 65,000.000 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: 032/2005 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 116 z dne 23. 12. 2005,
Ob-36320/05.
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: 23. 4. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-12765/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za zunanje zadeve,
kontaktna oseba: Franc Novak, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 23. 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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.30.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 87305.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 001/2006 MZZ.
II.5) Kratek opis: storitve 24-urnega varovanja objektov Ministrstva za zunanje
zadeve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 001/2006 MZZ: Varnost
Maribor d.d., kontaktna oseba: Silvo Harter,
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/230-30-10, faks 02/230-30-29,
elektronska pošta: info@varnost.si, internetni naslov: http://www.varnost.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,480.000 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: 001/2006 MZZ.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve

tna oseba: Gojmir Glavnik, Lava 2B, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-50-02, faks
03/428-50-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,900.890 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. 4.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
28,900.890 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
13, Ob-2970/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-12491/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava izdelkov zaščite.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Pego d.o.o., kontaktna oseba: Gojmir Glavnik, Lava 2B, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-50-02, faks
03/428-50-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,090.810 SIT
brez DDV; najnižja ponudba 13,090.810 SIT
brez DDV, najvišja ponudba 20,994.218 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Gumiks d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Škraba, Podgorje 120,
1241 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-94-778,
faks 01/83-94-776.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,682.200 SIT brez
DDV; najnižja ponudba 6,682.200 SIT brez
DDV, najvišja ponudba 6,810.101,20 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.

V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 3.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
13,336.200 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 3.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost 6,682.200 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 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.
13, Ob-2968/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-12492/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava izdelkov iz
gume in plastike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Pego d.o.o., kontak-

Stran

Ob-12493/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava verig in pribora za transporterja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-230,
faks 03/56-25-240.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,551.860 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
14,551.860 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
13, Ob-2967/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-12494/06
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme 110 kV GIS s priključki za RTP
Koroška vrata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 330,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 94683: Elektronabava d.o.o., Ulica 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 310,929.795 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 94683.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 310,929.795 SIT.
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Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
106 z dne 25. 11. 2005, Ob-31921/05, Ur. l.
RS, št. 110 z dne 9. 12. 2005, Ob-34369/05,
Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 23. 12. 2005,
Ob-35861/05, Ur. l. RS, št. 4 z dne 13. 1.
2006, Ob-37661/05; Uradno glasilo Evropskih skupnosti št. ob.2005/S223-22041;
2005/S235-232333 z dne 7. 12. 2005; št.
2005/S245-241169 z dne 21. 12. 2005;
2006/S4-004132 z dne 7. 1. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-12641/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Marijan Gregorinčič, Puhova ulica
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-51-11,
faks 02/771-36-01, elektronska pošta: pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni naslov: www.komunala-ptuj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-4B/2005.
II.5) Kratek opis: dobava vodovodnega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 135,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: JR-4B/2005: PIPE LIFE
Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Fugina, Ljubljanska 52a, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/530-22-20, faks 01/530-22-22, elektronska pošta: info@pipelife.si, internetni
naslov: www.pipelife.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 64,809.168,17 SIT.
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.: JR-4B/2005: N&A d.o.o.,
kontaktna oseba: Andrej Krivec, Malgajeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-72-90,
faks 03-426-72-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44,609.378,77 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: JR-4B/2005: CMC
Ekocon d.o.o., kontaktna oseba: Klemen
Stiplovšek, IOC Zapolje Logatec I/10, 1370
Logatec, Slovenija, tel. 01/759-08-00, faks
01/759-08-01, elektronska pošta: info@cmcekocon.si, internetni naslov: www.cmc-ekocon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 84,815.482 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: JR-4B/2005: Zagožen
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Zagožen,
Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec, Slovenija,
tel. 03/713-14-20, faks 03/426-72-95, elektronska pošta: zagozen@siol.net, internetni
naslov: www.zagozen.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 86,603.329,45 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-4B/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
85 z dne 23. 9. 2005, Ob-25373/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2006.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Gradnje
Ob-12495/06
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: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška
dela za RTP Koroška vrata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 94748: Stavbar gradnje
d.o.o., Industrijska ulica 13, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 186,629.856,23 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 94748.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 186,629.856,23 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
110 z dne 9. 12. 2005, Ob-34234/05, Ur. l.
RS, št. 4 z dne 13. 1. 2006, Ob-38012/05, Ur.
l. RS, št. 9 z dne 17. 1. 2006, Ob-1239/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

2.1 Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je v skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Ur. l.
RS, št. 3/06) omogočanje poglobitve znanja, znanstvenega napredka, gospodarske
učinkovitosti ter hitrejšega gospodarskega
razvoja na področju naslednjih evropskih
prioritet:
– napredni (novi) sintetični kovinski in
nekovinski materiali in nanotehnologije,
– kompleksni sistemi in inovativne tehnologije,
– tehnologije za trajnostno gospodarstvo,
– zdravje in znanost o življenju.
Projekti nacionalnih partnerjev morajo
jasno izkazovati:
– visoko stopnjo inovativnosti in znanstvenega ter tehničnega tveganja,
– praktično uporabo materialov,
– strokovno znanje in izkušnje projektnih
partnerjev,
– trans-nacionalno dodano vrednost,
– predvidene učinke,
– znanstveno odličnost,
– dodano vrednost glede na vsebino in
inovativnost projekta.
2.2 Področja razpisa
Področja razpisa so 3, in sicer:
A) Načrtovanje in razvoj sodobnih tehničnih materialov,
B) Nove vrste materialov za zdravje in
blaginjo ljudi,
C) Materiali za obnovljive vire energije.
Področja razpisa so natančneje opredeljena v Navodilu za prijavo na javni razpis,
ki je del razpisne dokumentacije.
2.3 Države/regije partnerice
V okviru tega razpisa sodeluje 13 regij iz
12 držav partneric MATERA (Finska, Belgija, Irska, Islandija, Izrael, Latvija, Luksemburg, Norveška, Poljska, Slovenija, Švica,
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske).
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v
mednarodnem konzorciju. Slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju
so lahko samo raziskovalne organizacije in
zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco Agencije RS za raziskovalno dejavnost (v
nadaljevanju: ARRS) za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS oziroma register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje
v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni
in razvojni dejavnosti.
Pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Sloveniji morajo izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do dr
žave.
3.2 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju
posameznega projekta morajo sodelovati
najmanj 3 nacionalni partnerji iz 3 različnih
držav partneric (oz. regij) MATERA. Vsaj
eden izmed udeležencev mora imeti namen
komercializirati pričakovane rezultate projekta (aplikativna orientacija projektov).
Vsak konzorcij mora imenovati koordinatorja projekta, ki je odgovoren za vodenje
dela konzorcija in njegovo predstavljanje

Periodično
informativno obvestilo,
ki se ne šteje za
povabilo k oddaji
ponudb
Blago
Št. 037
Ob-12642/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Ljubljana, d.d., kontaktna oseba:
Milan Primožič, Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, tel. 04/20-61-360,
faks 04/20-21-623, elektronska pošta:
aero-ing@lju-airport.si, internetni naslov:
http://www.lju-airport.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža 4 mostov za vkrcanje in izkrcanje potnikov z letal
(Passenger Boarding Bridge).
II.2) Kraj dobave ali izvedbe: letališče
Ljubljana.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.50.00; glavni besednjak, dodatni
predmet: 45.24.84.00.
II.4) Vrsta in količina blaga/storitev: dobava in montaža 4 mostov za vkrcanje in
izkrcanje potnikov z letal (Passenger Boarding Bridge) z nekatero dodatno opremo
- projektiranje, izračuni, priprava vse potrebne projektne dokumentacije, konstrukcijske
specifikacije, usklajevanje, izdelava, testiranje pri proizvajalcu, prevzem pri proizvajalcu, transport do letališča Ljubljana, postavitev/montaža, pregled kakovosti, preizkus

delovanja, predaja, usposabljanje, priročniki
za upravljanje in vzdrževanje.
II.6) Vrsta postopka za oddajo: s pogajanji.
II.7) Drugi podatki: dobava in montaža
mostov bo morala potekati usklajeno z izgradnjo 1. faze novega potniškega terminala
in adaptacijo obstoječega potniškega terminala na letališču Ljubljana. Predvideni pričetek montaže mostov je 1. 4. 2007, mostovi
pa morajo normalno obratovati najkasneje
do 15. 6. 2007.
IV.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: JN-2006-B1-A/2/MH.
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: 26. 4. 2006.
Aerodrom Ljubljana, d.d.

Javni razpisi
Št. 4302-31/2006/3
Ob-12666/06
Na podlagi Zakona o državni upravi
(Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/2005), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05), Uredbe o
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št.
74/04 in 32/05), Memoranduma o soglasju
med Evropskimi skupnostmi in Republiko
Slovenijo o pridružitvi Slovenije Šestemu
okvirnemu programu Evropske skupnosti
za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja
in k inovacijam (2002–2006) (Ur. l. RS, št.
5/03), Pisma o nameri z dne 24. 12. 2004,
Pogodbe MATERA ERA-NET Materials št.
016102 in Memoranduma o soglasju z dne
4. 4. 2006, Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v sklopu
iniciative MATERA
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet I. Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v sklopu iniciative MATERA (v nadaljevanju:
razpis) je sofinanciranje trans-nacionalnih aplikativno orientiranih raziskovalnih in razvojnih
projektov, povezanih z materiali. Predvideni
rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2007.
Vsi izbrani projekti se morajo zaključiti
najkasneje do 31. 3. 2010.
Vsaka država (oz. regija) partnerica razpisa bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri projektu v skladu s
svojimi nacionalnimi pravili financiranja.
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navzven (v nadaljevanju: koordinator). Vsi
konzorciji se zavežejo, da se bodo držali
pravil in sporazumov, sprejetih v okviru iniciative MATERA.
Pred začetkom izvajanja projekta morajo
vsi člani konzorcija podpisati Konzorcijski
sporazum. Obvezna vsebina Konzorcijskega sporazuma vključuje predvsem obveznosti partnerjev, postopek in načine odločanja
v konzorciju, postopke izstopa in pristopa
novih nacionalnih partnerjev iz držav/regij
partneric v konzorciju ter dogovor o pravicah intelektualne lastnine in namenih njihove izrabe.
4. Višina sredstev
Orientacijska višina sredstev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije za izvedbo tega razpisa je
28,000.000 SIT (116.842 EUR – paritetni tečaj) bruto letno. Sofinanciranje je zagotovljeno
za največ tri leta v skladu s finančnimi predpisi, veljavnimi v času objave razpisa in porabe
sredstev. Sofinanciranje je predvideno iz proračunske postavke št. 5687 ''Sodelovanje v
Evropskem raziskovalnem prostoru''.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo Republike Slovenije bo na
podlagi tega razpisa sofinanciralo najboljše projekte, v katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, in za katere se države
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Najboljši
projekt bo sofinanciran v višini do 75 odstotkov, ostali pa do porabe sredstev.
Obseg sredstev za izvedbo posameznega projekta se določi v skladu z Uredbo o
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št.
74/04 in 32/05).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije si pridružuje
pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli
nobenemu projektu, če projekt ne ustreza
pogojem tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine in varstvo avtorskih pravic ter
varstvo podatkov.
5. Organa v postopku
Komisija Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
imenovana s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je odgovorna
za izvedbo postopka razpisa v sodelovanju
z Upravnim odborom iniciative MATERA,
odpiranje vlog, pregled slovenskih predlogov projektov, pregled dokumentacije mednarodnega ocenjevanja, oceno vlog slovenskih predlogov projektov, pripravo predloga
izbora prejemnikov finančnih sredstev in
obravnavo pritožb.
Upravni odbor (Management Group) sestavljajo predstavniki sodelujočih držav/regij
partneric v iniciativi MATERA. Upravni odbor
v fazi predprijave pregleda predloge projektov in pripravi poročilo o posamezni predprijavi predloga projekta z nasveti prijaviteljem.
Upravni odbor v fazi prijave opravi strokovni
pregled predlogov projektov. Upravni odbor
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS da končna priporočila o sofinanciranju najboljših mednarodnih projektov, ki
so jih vse države članice ocenile pozitivno.
Upravni odbor deluje z namenom povezati
projekte in jih uskladiti s predvidenimi finančnimi sredstvi.
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6. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: neformalna predprijava (''PreProposal''): pregled osnutkov predlogov projektov in svetovanje,
– 2. faza: formalna prijava (''Proposal''):
preverjanje formalnih pogojev, strokovna
presoja in izbira.
Predprijavo predloga projekta (''Pre-Proposal'') je potrebno predložiti v elektronski
obliki, prijavo predloga projekta (''Proposal'')
pa je potrebno predložiti v elektronski in
pisni obliki.
6.1 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si.
6.2 Vsebina predloga projekta:
6.2.1. Predprijava
Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije vsebovati izpolnjeni obrazec
iz razpisne dokumentacije (največ 5 strani).
6.2.2 Prijava
Popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeni obrazec iz
razpisne dokumentacije (največ 10 strani),
načrt projekta, izvod pogodbe, parafiran s
strani vseh slovenskih nacionalnih partnerjev, podpisano izjavo vsakega slovenskega
nacionalnega partnerja, da ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije, da ima poravnane obveznosti do
države in da Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo RS dovoljuje, da te
navedbe preveri, podpisano izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave ter osnutek Konzorcijske pogodbe mednarodnega
konzorcija, ki prijavlja projekt.
7. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo predprijave predloga
projekta (''Pre-Proposal'') je 1. 6. 2006 do
17. ure. Slovenski koordinator predlog projekta (vlogo) v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije v elektronski obliki do tega
roka pošlje na naslov matera@tekes.si.
Rok za oddajo prijave predloga projekta
(''Full-Proposal'') je 11. 9. 2006 do 17. ure.
Slovenski nacionalni partner oziroma slovenski koordinator prijavo predloga projekta
(vlogo) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v pisni in elektronski obliki (CDROM ali DVD v obliki datoteke .doc oziroma
.pdf) do tega roka pošlje v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis
MATERA« z navedbo na prednji ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Slovenski koordinator izpolnjeni obrazec
prijave v elektronski obliki v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije obvezno
posreduje tudi na naslov matera@tekes.si
do 11. 9. 2006 do 17. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ali pa so oddane
priporočeno na pošto do izteka navedenega
roka. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo
zavržene. Dopolnitev vlog po predpisanem
roku zaradi mednarodne narave projektov
ni možna.
8. Postopek razpisa

Slovenski nacionalni partnerji oziroma
slovenski koordinatorji morajo vložiti tako
predprijavo, kot prijavo, sicer se njihova prijava ne bo upoštevala.
8.1 Faza predprijave
Upravni odbor in komisija Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
pregledata predprijave predlogov projektov,
v katerih sodelujejo slovenski nacionalni
partnerji, in pripravita poročilo o posamezni predprijavi predloga projekta z nasveti
prijaviteljem. Prijaviteljem bo Upravni odbor
posredoval poročilo z nasveti po elektronski
pošti, in sicer najkasneje do 19. 6. 2006.
8.2 Faza prijave
8.2.1 Preverjanje formalnih pogojev
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo potekalo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, II. nadstropje, in sicer 18. 9. 2006
ob 10. ure.
Strokovna komisija Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo preverjala ustreznost projektov glede formalnih kriterijev v skladu z določbami razpisa
in razpisne dokumentacije. Predlogi, ki ne
bodo v skladu s formalnimi kriteriji, bodo
zavrženi.
8.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bo ocenila strokovna komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS v skladu z določbami razpisa in
razpisne dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta, kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne
skupine in upravljavska zmožnost projektne
skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so
podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
8.2.3 Izbira
Na osnovi dosežene ocene nacionalnih
delov projekta bo Upravni odbor ocenil predloge projektov v skladu s kriteriji MATERA
in predlagal posamezni državi partnerici, katere projekte naj sofinancira.
Kriteriji MATERA so: skladnost projekta
z namenom in cilji razpisa, ekonomski učinek projekta, znanstvena/tehnična kvaliteta
projekta, kvaliteta konzorcija, sposobnost
partnerjev izvesti projekt in predvideni obseg financiranja.
Sofinancirani bodo le projekti do porabe
sredstev, za katere se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
vendar najkasneje do 31. 12. 2006.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS na tel. 01/478-46-87, polona.skraba@gov.si (dr. Polona Škraba) in na
domači strani www.matera.fi.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 6034-84/2006
Ob-12667/06
Na podlagi sklepa ministra o uvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni
šoli št. 604-01-22/2006, z dne 20. 4. 2006,
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
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javni razpis
za vključitev osnovnih šol Republike
Slovenije v izvajanje poskusa
fleksibilnega predmetnika
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je zbiranje prijav osnovnih šol za
vključitev v izvajanje poskusa fleksibilnega
predmetnika v šolskem letu 2006/2007 v 7.,
8. in 9. razredu osnovne šole.
3. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati šole
V šolskem letu 2006/2007 bo v izvajanje
poskusa fleksibilnega predmetnika vključeno največ do 10% osnovnih šol v Republiki
Sloveniji, ki izvajajo program osnovne šole.
Poskus fleksibilnega predmetnika izvaja
osnovna šola, ki se prijavi k izvedbi in izpolnjuje naslednje pogoje:
– je vpisana v razvid osnovnih šol,
– ima zagotovljeno potrebno število strokovnih delavcev po sistemizaciji, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske pogoje za poučevanje v 7., 8. in 9. razredu,
– ima soglasje vseh staršev učencev 7.,
8. in 9. razreda,
– ima soglasje ravnatelja,
– ima soglasje učiteljskega zbora šole,
– ima ustanovljeno šolsko projektno skupino.
4. Kriteriji za izbor šol:
Strokovna komisija, ki jo imenuje minister, opravi pregled izpolnjevanja pogojev
prijavljenih šol iz 3. točke tega razpisa.
Strokovna komisija izbere šole tako, da
izbrane šole predstavljajo reprezentativni
vzorec glede na število oddelkov in regionalno zastopanost osnovnih šol v Republiki
Sloveniji.
Brez izbora se v poskus vključijo prijavljene dvojezične osnovne šole in osnovne
šole z italijanskim učnim jezikom, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke tega razpisa.
Izbor potrdi minister.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog:
Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Ne glede na način dostave morajo vloge prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, najkasneje v roku 21 dni po
objavi do 12. ure. Rok za prijave začne teči
naslednji dan po objavi.
Opremljenost vloge:
Vlogo je treba poslati v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
– vidna označba: » Ne odpiraj – Prijava
na razpis za uvajanje poskusa fleksibilnega
predmetnika.
– naslov naročnika (Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana),
– naslov prijavitelja.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
vlog strokovna komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijavitelju.
6. Datum odpiranja pravočasno prispelih
vlog za dodelitev sredstev:
Postopek javnega razpisa in odpiranje
pravočasno prispelih vlog vodi strokovna
komisija.
Odpiranje vlog bo v torek, 30. 5. 2006.

inventorjev in inovatorjev v mikro in malih
podjetjih, obrti, svobodnih poklicih in zasebnikov (upokojencev, študentov in dijakov) in
inovacijsko aktivnih v javnem ali zasebnem
sektorju, ki razvijajo, so razvili ali prijavili
vsaj eno novost s področja industrijske ali
intelektualne lastnine za zaščito na Uradu
za intelektualno lastnino RS.
Organizacija mora tem svojim članom
nuditi vsaj dve obliki od naslednjih oblik
pomoči s področja inovacijske dejavnosti:
evidentiranje članov z naslovi, informiranje,
povezovanje in srečanja, svetovanje, strokovna pomoč, organizacija natečajev, obiski
in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah,
usposabljanjih in izobraževanjih s področja
inovacijskih dejavnosti.
Organizacija mora delovati vsaj eno
leto.
Organizacije morajo izpolnjevanje pogojev izkazati s seznamom članov, navedbo
dejavnosti, ki jih zanje organizirajo ter izpiskom iz registra, ki ni starejši od 90 dni.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale
pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ter vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
4. Merila za izbiro predlogov:
Pravočasne prispele vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev in meril:
– 30% razpisanih sredstev bo dodeljenih
organizacijam sorazmerno deležu članov
posamezne organizacije med vsemi člani
vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 3 tega razpisa.
– 30% razpisanih sredstev bo dodeljenih
organizacijam sorazmerno deležu podeljenih patentov članom posamezne organizacije med vsemi podeljenimi patenti članov
vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 3 tega razpisa. Ena
nova tehnična rešitev se pri tem upošteva
največ kot en patent.
– 40% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu ocene
programa posamezne organizacije v vsoti
vseh ocen vseh prijavljenih organizacij, ki
ustrezajo pogojem razpisa pod točko 3 tega
razpisa. Ocena programa organizacije je sestavljena iz ocene predstavitve programa (8
točk), ocene mejnikov (6 točk), ocene rezultatov (6 točk), ocene indikatorjev (6 točk)
ter ocene preglednosti finančnega načrta
(7 točk) in podrobnosti finančnega načrta
(7 točk).
Na naveden način bodo razdeljena razpisana sredstva za leto 2006.
Sredstva prejme posamezna organizacija, ki podpira inovacijsko dejavnost. Namenjena so dejavnostim iz točke 3 tega razpisa, ki jih vlagatelji podrobneje predstavijo v
vlogi, v višini odobrenih sredstev.
5. Višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 25,000.000 SIT za leto 2006.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5688 proračuna RS za leto 2006.
6. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2006.
7. Način prijave in razpisni rok: popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije in v treh izvodih mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, do 26. 5. 2006, v zaprti

7. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Osnovne šole bodo o izidu javnega razpisa obveščene do 25. junija 2006. Izbrane
šole bodo prejele soglasje ministra za izvajanje poskusa fleksibilnega predmetnika.
8. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo razpisa,
– postopek in merila za izbiro projektov,
– obrazec izjave.
9. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo:
Razpis in razpisna dokumentacija bosta
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletni strani Ministrstva za
šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si).
Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti na
naslov Boris.Zupancic1@gov.si med 5. 5.
2006 in 27. 5. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 4302-10/2006
Ob-12672/06
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o
državni upravi (uradno prečiščeno besedilo
– ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05,), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2006
(Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2006
in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (uradno
prečiščeno besedilo, ZRRD- UPB-1, Ur. l.
RS, št. 22/06), Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za financiranje delovanja organizacij, ki
podpirajo inovacijsko dejavnost
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen in predmet razpisa:
Ministrstvo želi s financiranjem organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost spodbujati podporno okolje za dejavne na področju inovacij, ki jim pomaga razviti in zaščititi
inovacije ter jih uvesti v uporabo.
Upravičeni stroški so stroški osebja in
materialni stroški za izvedbo naslednjih dejavnosti organizacije: evidentiranje članov
z naslovi, informiranje, povezovanje in srečanja, svetovanje, strokovna pomoč, organizacija natečajev, obiski in sodelovanje na
srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah,
seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in
izobraževanjih s področja inovacijskih dejavnosti.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu de
minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu de minimis ne sme
preseči 24.000.000 SIT v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki
so v zadnjih treh letih presegla višino take
pomoči, niso upravičena do sredstev tega
javnega razpisa.
3. Pogoji sodelovanja:
Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki podpirajo inovacijsko dejavnost, in
povezujejo najmanj 50 izumiteljev, zasebnih raziskovalcev, samostojnih podjetnikov,
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ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za financiranje delovanja organizacij inovatorjev« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter
polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo
na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so
oddane priporočeno na pošto do izteka roka
(torej do 26. 5. 2006 do 24. ure). Vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog: javno komisijsko odpiranje vlog bo 30. 5. 2006 ob 10.
uri v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13,
mala sejna soba, 2. nadstropje.
9. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
do 40 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.mvzt.gov.si ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve organizacije na spodaj naveden
e-naslov.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med
9. in 11. uro po telefonu: 01/478-46-09, Andrej Cvelbar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: andrej.cvelbar@gov.si oziroma
po faksu: 01/478-47-19.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-12681/06
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste. Tržaška 19, 1000
Ljubljana, na podlagi Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in
uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih
se opravljajo spremljajoče dejavnosti (Ur. list
RS, št. 68/2002) objavlja
javni razpis
za oddajo površin za opravljanje
spremljajočih dejavnosti v zakup
1. Predmet zakupa
Opravljanje spremljajočih dejavnosti na
počivališčih ob državnih cestah v Republiki
Sloveniji.
2. Mesečno povračilo
Za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na enem počivališču, v odvisnosti od vrste objekta, mesečno povračilo ne sme biti
manjše od:
a) 30.000 SIT za stojnice,
b) 50.000 SIT za mobilne objekte začasnega značaja,
c) 80.000 SIT za objekte iz lahke montažne konstrukcije,
d) 150.000 SIT za zidane objekte trajnega značaja.
3. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija-Ministrstvo za prometDirekcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba 316/III, (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36, Vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Stroške za razpisno dokumentacijo 5.000
SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na
TRR račun št. 01100-6300109972 - sklic na
št. 18 24155-7141998.
4. Predložitev ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti na naslov: Republika Slo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I, do 25. 5. 2006 do 8. ure
5. Vsebina ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti naslednje priloge:
a) Podatke o lokaciji počivališča na katerem želi opravljati dejavnost. Navesti je
potrebno št. ceste odseka in okvirno stacionažo;
b) projektno dokumentacijo, iz katere bo
razvidna vrsta objekta, ki ga želi ponudnik
postaviti na razpisani površini za spremljajoče dejavnosti;
c) seznam dejavnosti, ki jih želi opravljati;
d) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jih želi opravljati, in ima
za to tudi dovoljenje pristojnih inšpekcijskih
služb (predvsem zdravstvene in požarne inšpekcije);
e) izjavo, do bo dejavnosti opravljal sam
in jih ne bo oddal drugim izvajalcem;
f) reference, pridobljene pri opravljanju
posameznih vrst dejavnosti;
g) časovno opredeljen termin opravljanja dejavnosti z navedbo začetka aktivnosti
za postavitev objekta, začetka obratovanja
ter dnevnega, tedenskega in letnega časa
obratovanja, pri tem je potrebno upoštevati
minimalne pogoje iz Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in
uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih
se opravljajo spremljajoče dejavnosti;
– dejavnost je potrebno opravljati 7 dni v
tednu in 12 ur dnevno;
h) podrobnejši opis ponudbe, ki se bo
opravljala na predvideni površini;
6. Bančna garancija: ponudbi mora biti
priložena garancija v vrednosti 150.000 SIT
za vsako ponujeno lokacijo.
7. Javno odpiranje: javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 2006 ob 9. uri v sejni sobi
320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
8. Merila za ocenitev ponudb:
a) mesečno povračilo,
b) obratovalni čas,
c) gostinska ponudba,
d) vrsta objekta.
Uporaba meril je natančno razčlenjena v
razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija
RS za ceste-Služba za javna naročila in
realizacijo letnega plana, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 210/06
Ob-12462/06
V skladu s Pravili za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 830/1 pašnik v izmeri 10417 m2,
vpisana pri vl. št. 877, k.o. Škalce, do deleža 6729/10417 in parc. št. 830/3 plantažni sadovnjak v izmeri 345 m2, vpisana

pri vl. št. 791, k.o. Škalce, zemljišča so po
planu stavbna zemljišča, vrednost zemljišč
znaša 19,524.240 SIT, 20% DDV znaša
3,904.848 SIT, kar pomeni, da pogodbena vrednost zemljišč znaša 23,429.088 SIT
oziroma 97.767,85 EUR. Nepremičnini se
prodajata v kompletu. Nasad, ki se nahaja
na zemljišču ni predmet prodaje in ni last
prodajalca.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 483/3 travnik v izmeri 600 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 3,771.000 SIT, 20% DDV
znaša 754.200 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišča 4,525.200
SIT oziroma 18.883,32 EUR.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 483/4 travnik v izmeri 601 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 3,777.285 SIT, 20% DDV
znaša 755.457 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišča 4,532.742
SIT oziroma 18.914,80 EUR.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 483/5 travnik v izmeri 597 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 3,752.145 SIT, 20% DDV
znaša 750.429 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišča 4,502.574
SIT oziroma 18.788,91 EUR
Zaporedna št. 5
Parc. št. 483/6 travnik v izmeri 598 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 3,758.430 SIT, 20% DDV
znaša 751.686 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišča 4,510.116
SIT oziroma 18.820,38 EUR.
Za preračunavanje označene pogodbene vrednosti za zemljišča v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1 evro =
239,640 tolarja).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, Ljubljana, najkasneje do 19. 5. 2006, do
12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom
vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – pod
zap. št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-5/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki
na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh
po prejemu pisnega obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če ku-
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pec v zgoraj določenem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 24. 5. 2006 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

venije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2006.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od
1. 1. 2006 do najkasneje 30. 10. 2006.
3. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
4. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
5. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
6. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje
opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega
so bila dodeljena nepovratna sredstva in
postopek nadzora nad porabo sredstev.
7. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev. Če bo Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko ugotovila, da sredstva
niso bila uporabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila.
8. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo.
Zadnji rok za izstavitev zahtevka za porabo sredstev proračunskega leta 2006 pa je
30. 10. 2006.
9. Prejemnik bo najkasneje do 30. 10.
2006 izstavil končni zahtevek za dodelitev
sredstev in predložil naslednjo dokumentacijo:
– Zahtevek za sofinanciranje (Priloga
pog. št. 1). Zahtevek mora biti izpolnjen,
podpisan in žigosan.
Poročilo o poteku projekta izobraževanj
in usposabljanj (Priloga pog. št. 2). Poročilo
o poteku projekta izobraževanj in usposabljanj mora vsebovati: opis projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter
opis nadaljnjih aktivnosti v okviru prijavljenega projekta (na podlagi rezultatov).
– Stroškovnik projekta izobraževanj in
usposabljanj s prilogami (priloga pog. št.
2/1) skupaj z računi in dokazili o plačilu (neto
vrednost brez DDV). V stroškovnik projekta
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Na podlagi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur. l. RS, št. 26/05, – uradno prečiščeno besedilo), Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (Soča
2006) (Sklep Vlade RS št.: 303-03/2002-1
in 30301-2/2006/3), Izvedbenega programa
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin za leto 2006 (Soča 2006) (Sklep
Vlade RS št.: 30301-2/2006/3), Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih
na območju Občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v obliki nepovratnih sredstev,
ki se bodo dodeljevala podjetjem za:
a) Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje
formalne izobrazbe),
b) Usposabljanje zaposlenih, in sicer
za:
b1) splošna usposabljanja zaposlenih:
Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo
samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja
ali področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnost zaposlitve delavca.
b 2) posebna usposabljanja zaposlenih:
Posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, porabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči.

Višina razpisanih sredstev:
Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na
razpolago v letu 2006, znaša 30,000.000
SIT. Nepovratna sredstva za te namene so
zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166 – Razvojna pomoč Posočju.
3. Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci,
– za izobraževanja in splošna usposabljanja ne bo mogla preseči 60% upravičenih stroškov usposabljanja in izobraževanja
delavcev za velika podjetja in 80% za mala
in srednja podjetja;
– za posebna usposabljanja zaposlenih
ne bo mogla preseči 35% upravičenih stroškov usposabljanj in izobraževanj v velikih
podjetjih in 45% v malih in srednjih podjetjih.
Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme
upravičenec, praviloma ne bo mogla preseči
2,000.000 SIT.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in
usposabljanju zaposlenih s ciljem dvigovanja stopnje izobrazbe in znanj zaposlenih
in s tem večanju konkurenčnosti podjetij v
Posočju.
2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, 110/02),
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 in 93/02);
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
3. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, bodo v letu 2006 vključevali zaposlene v
programe izobraževanj in usposabljanj.
4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje
gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik sredstev gospodarska družba, registrirana v Sloveniji.
5. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški izobraževanj in usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se izobražujejo in
usposabljajo na odobrenih izobraževanjih
in usposabljanjih, s tem, da potni stroški ne
smejo presegati 10% upravičenih stroškov
posameznega prijavljenega izobraževanja
oziroma usposabljanja.
Stroški lastnega dela vlagatelja niso
upravičeni do sofinanciranja.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta izobraževanj in
usposabljanja zaposlenih.
III. Splošni in finančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slo-
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mora biti vpisan vsak posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v zaporedju vpisa
v stroškovnik in označena na bančnih izpiskih. Potrebno je dostaviti fotokopije originalnih računov z oznako «fotokopija je istovetna
originalu«. Upravičeni stroški (upošteva se
neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo
biti izkazani kot računi z dokazilom o plačilu
(SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno,
na kateri račun se nanaša).
10. V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek sofinanciranja s
strani Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);
3. podatki o vlagatelju (razpisni obrazec
št. 3) in zahtevane priloge:
– dokazilo o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, oziroma za samostojne podjetnike
Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije
(PRS), ki ni starejši od 30 dni;
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za leti (2004, 2005), potrjene s strani
AJPES-a;
– potrdilo o stanju davčnih obveznosti
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od
30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
4. predstavitev projekta izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v letu 2006 (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane priloge:
– za vsako vrsto izobraževanja in usposabljanja izpolnjen in priložen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanja in usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1)
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2006, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Sredstva bodo dodeljena vlagateljem,
katerih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk.
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih
sredstev bodo imele vloge, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem
redu, do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih
borcev 1, Tolmin, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovih www.svlsrp.gov.si/
in www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 5. 6. 2006,
– oziroma oddaja v glavno pisarno (IV.
nadstropje), 5. 6. 2006 do 12. ure.
5. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v
podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2006« in s polnim nazivom in
naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma in
ure (ne glede na poštni žig ali drugo vrsto
dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju
neodprte.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).
VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 7. 6. 2006. Odpiranje ni javno.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo in

regionalno politiko. Komisijo sestavljata dva
predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje - Območna služba Nova Gorica
in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravočasne in pravilno
označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki
iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga so
uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno
dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena izobraževanju in usposabljanju
zaposlenih v podjetjih na območju Občin
Bovec, Kobarid in Tolmin;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2006, navedenih v točki II.2 tega razpisa;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji obveščeni s sklepom v
roku 45 dni od odpiranja vlog.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom
“Pritožba na sklep – Javni razpis za spod-

Merilo
Reference vlagatelja
Velikost podjetja
Skladnost izobraževanja in usposabljanja zaposlenih s strategijo vlagatelja (s poudarkom na strategiji razvoja kadrov)
Finančna konstrukcija in utemeljenost predlaganega projekta izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
Predhodna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje kadrov
Predhodno dodeljena sredstva
Lokacija vlagatelja
Skupaj

Število točk
maks. 23
maks. 4
maks. 21
maks. 20
maks. 14
maks. 15
maks. 3
100
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bujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na območju Občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2006”.
8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev.
9. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva odobrena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko

3. Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2007
in/ali 2008 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko prenehajo, pogodbene obveznosti
prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se
proporcionalno zmanjšajo.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Če se v
roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se
šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih in posojilnih sredstev.
6. V primeru, da prejemnik odstopi od
svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora
pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
7. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje
opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega
so bila dodeljena nepovratna sredstva in
postopek nadzora nad porabo sredstev.
8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev. Če bo Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko ugotovila, da sredstva
niso bila uporabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila.
9. Osnova za izplačilo sredstev bo s
strani Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga
bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je
predpisana z razpisno dokumentacijo.
Prejemnik bo enkrat letno izstavil zahtevek za dodelitev nepovratnih sredstev:
– 10. 11. 2006 za leto 2006,
– 10. 11. 2007 za leto 2007 in
– 10. 11. 2008 za leto 2008 oziroma v
roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja od
nastopa delovnega razmerja.
Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna
oblika zahtevka je priloga k pogodbi Priloga
pog. št. 1), podpisan in žigosan. Zahtevku morajo biti priložene kopije posameznih
plačilnih list (za delodajalce) oziroma kopije
potrdil o plačilih prispevkov (za samozaposlene) z dokazili o opravljenih izplačilih za
obdobje, na katerega se nanaša zahtevek.
Ob predložitvi prvega zahtevka za sofinanciranje, mora prejemnik predložiti tudi Menično izjavo (Priloga pogodbe št. 2), kateri
je priložena 1 bianco menica s klavzulo brez
protesta.

Ob-12670/06
Na osnovi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur. l. RS, št. 26/05, – uradno prečiščeno
besedilo), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06),
Programa spodbujanja razvoja v Posočju
2002–2006 (SOČA 2006) (Sklep Vlade RS
št.: 303-03/2002-1 in 30301-2/2006/3), Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam
Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2006 (SOČA
2006) (Sklep Vlade RS št.: 30301-2/2006/3),
objavlja Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja in
samozaposlovanja kadrov z najmanj
VII. stopnjo izobrazbe na območju občin
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače za prvič zaposlene ali brezposelne z najmanj VII. stopnjo izobrazbe
in sicer v višini ene minimalne bruto plače mesečno. Delež delodajalca mora biti
vsaj enak deležu dodeljene spodbude. Nadomestitev dela plače prvič zaposlenim ali
brezposelnim osebam z najmanj VII. stopnjo
izobrazbe traja 2 leti in mora biti realizirana
pri delodajalcih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin. Izpolnitev kriterija novih
delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim
povprečjem zaposlenih v podjetju.
2. Višina razpisanih sredstev:
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago, znaša v letu 2006 okvirno 7,300.000
SIT, v letu 2007 okvirno 25,000.000 SIT, v
letu 2008 pa okvirno 16,000.000 SIT. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev za novo zaposlovanje
kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe (iz
Posočja, drugih predelov Slovenije in tujine)
v Posočju.

2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št 15/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah, (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, 110/02)
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, (Ur. l. RS št. 54/99, 110/99,
50/02 in 93/02);
– morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
– delodajalci, ki so oziroma bodo v času
od 1. 1. 2006 do 25. 8. 2006 na novo zaposlili kadre deficitarnih ali drugih poklicev in
sicer diplomante VII., VIII. ali IX. stopnje.
Novozaposleni morajo biti ali prvič zaposlene ali brezposelne osebe, ki so v času
prijave na razpis zaposlene za nedoločen
čas. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora
biti razvidno, da bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno vsaj 5 let od podpisa
pogodbe,
– samozaposlene osebe, diplomanti VII.,
VIII. ali IX. stopnje, ki so se oziroma se
bodo samozaposlile v času od 1. 1. 2006 do
25. 8. 2006. Iz predstavitve projekta vlagatelja mora biti razvidno, da bo delovno mesto
ohranjeno vsaj 5 let od podpisa pogodbe.
4. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta,
kmetijstva in ribištva.
5. Upravičeni stroški so stroški dela
plače za prvič zaposlene ali brezposelne
z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in sicer v
višini ene minimalne bruto plače mesečno
za obdobje 24 mesecev. Delež delodajalca
mora biti najmanj enak deležu dodeljene
spodbude. Upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu
RS pred zaključkom razpisa. Višina priznane minimalne bruto plače se v času trajanja
pogodbe ne spreminja.
6. Cilj javnega razpisa je znižanje stroškov:
– delodajalcem, ki so oziroma bodo v
letu 2006 v Posočju na novo zaposlili kadre
deficitarnih poklicev in sicer diplomante VII.,
VIII. ali IX. stopnje za nedoločen čas in da
bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno
vsaj 5 let in
– samozaposlenim, ki so se oziroma se
bodo v letu 2006 v Posočju zaposlili za nedoločen čas, so diplomanti VII., VIII. ali IX.
stopnje in bo njihovo delovno mesto ohranjeno vsaj 5 let.
7. Splošni in finančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, so proračunska leta
2006, 2007 in 2008.
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V primeru, da so v zaključnem finančnem
obračunu projekta izkazani stroški dela, ki
so manjši od predvidene vrednosti, se znesek sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko sorazmerno zmanjša, v
skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2);
3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
– dokazilo o registraciji vlagatelja: za
pravne osebe originalni izpisek iz sodnega
registra, oziroma za samostojne podjetnike
Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije
(PRS), ki ni starejši od 30 dni;
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2004, 2005) potrjene
s strani AJPES-a;
– potrdilo o stanju davčnih obveznosti
za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od
30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave,
likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni;
4. predstavitev projekta novih zaposlitev
(razpisni obrazec št. 4);
5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2006, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
borcev 1, Tolmin, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če
podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovih www.svlsrp.gov.si/
in www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 25. 8. 2006,
– oziroma oddaja v glavno pisarno (IV.
nadstropje), 25. 8. 2006 do 12. ure.
5. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje
zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z
najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006«
in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.
6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma in
ure (ne glede na poštni žig ali drugo vrsto
dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju
neodprte.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti
prikazan v slovenskih tolarjih (SIT).

Merilo
Reference vlagatelja
Velikost podjetja
Število novih delovnih mest
Zaposlitev štipendista PRC-ja
Lokacija vlagatelja
Zaposlovanje na razvojno usmerjenih delovnih mestih
Zaposlovanje deficitarnih kadrov*
Razvojna vizija prijavitelja s poudarkom na strategiji razvoja
kadrov
Skupaj

Število točk
22
4
24
4
3
14
15
14
100

* iz Dopolnitve analize deficitarnih poklicev na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin
(PRC, leto 2005).
Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Vloge bodo razvrščene glede na število
doseženih točk. Razpisana sredstva bodo
dodeljena vlagateljem katerih vloge bodo
dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo
imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih

VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 30. 8. 2006. Odpiranje ni javno.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Komisijo sestavljata dva
predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje - Območna služba Nova Gorica
in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravočasne in pravilno

označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki
iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga so
uradna tajnost.
3 Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno
dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju zaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2006 navedenih v
točki II.2 tega razpisa;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
7. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji obveščeni s sklepom v
roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom
“Pritožba na sklep – Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2006”.
9. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja
v skladu s predpisi o namenskosti porabe
proračunskih sredstev.
10. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva odobrena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec
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bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko

– pomen raziskovalne opreme za uvajanje sodobnih tehnologij v Republiko Slovenijo;
– primernost in ustreznost potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja,
zdravja, življenja in premoženja;
– primernost in ustreznost izbora potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in eksploatacijskega vidika;
– združljivost ter vključljivost raziskovalne opreme v obstoječo raziskovalno infrastrukturo;
– predvidena zasedenost raziskovalne
opreme, njena razpoložljivost in izkoriščenost;
– delež lastne udeležbe za nakup raziskovalne opreme;
– pomen raziskovalne opreme za politiko
razvoja znanstvenih področij in podpodročij
v Republiki Sloveniji.
Vrstni red meril ne pomeni njihove prioritete.
Vrednotenje meril je določeno v metodologiji ocenjevanja prijav za subvencioniranje
nakupa raziskovalne opreme v letu 2006, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Višina sredstev, do katere bo agencija iz proračunskih sredstev: višina sredstev
za subvencioniranje nakupov raziskovalne
opreme znaša največ do 50% nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri prijaviteljev za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku 15 dni po določitvi prednostnega seznama subvencioniranja nakupov
raziskovalne opreme.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje bo
na agenciji dne 28. 6. 2006.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva
objave razpisa vsak delavnik razen petka
med 8.30. in 15. uro in v petkih med 8.30 in
14. uro v glavni pisarni ali na spletni strani
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na pri Blaž Tominc osebno ali
po tel. 01/400-59-30 vsak delavnik od 9. do
13. ure, e-mail: Blaz.Tominc@arrs.si.
Prijavni obrazci so na razpolago na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ pod rubriko »Javni razpisi« od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
dalje.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

Št. 2302-32/2006
Ob-12676/06
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/06), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu
za obdobje 2006 do 2010 (Uradni list RS, št.
3/06), 6. člena Pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni
list RS, št. 12/05), Usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
v zvezi z dodelitvijo proračunskih sredstev
za subvencioniranje nakupov raziskovalne
opreme v letih 2006 do 2008 z dne 26. 4.
2006 in Metodologije ocenjevanja prijav za
subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme z dne 26. 4. 2006, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
o pogojih in metodologiji izbiranja
predlogov za subvencioniranje nakupa
raziskovalne opreme (Paket 13)
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme v letih 2006/2008
(Paket 13). Subvencionirajo se nakupi raziskovalne opreme, katerih nabavna vrednost enote na dan javnega razpisa presega 11,982.000 SIT (50.000€; 1€ = 239,640
SIT) za naravoslovje, tehniko, biotehniko in
medicino ter 3,594.600 SIT (15.000€; 1€
= 239,640 SIT) za humanistiko in družboslovje.
3. Okvirna sredstva, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa:
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
je 1.800,000.000 SIT, od tega za leto:
• 2006: 300,000.000 SIT,
• 2007: 1.000,000.000 SIT in
• 2008: 500,000.000 SIT.
4. Upravičenci in pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: na javni razpis se lahko
prijavijo javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje
za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so
vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij
agencije.
5. Cilj subvencioniranja nakupov raziskovalne opreme: cilj javnega razpisa je subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme
v letih 2006/2008 (Paket 13), kar predstavlja
potrebni pogoj za izvajanje programov in
projektov v okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
6. Oblika, rok in način oddaje prijave
(datum, naslov):
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju;
– podatke o raziskovalni skupini, ki nabavlja raziskovalno opremo;
– raziskovalno področje;
– naziv potrebne raziskovalne opreme
ter nabavno vrednost;
– izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev
(najmanj 50% nabavne vrednosti);
– opis funkcionalnih lastnosti potrebne
raziskovalne opreme;

– tehnične podatke o potrebni raziskovalni opremi;
– utemeljitev nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja ter razvojnih ciljev raziskovalnih
področij;
– strokovno mnenje o primernosti in
ustreznosti potrebne raziskovalne opreme
z vidika varstva okolja, življenja in premoženja;
– strokovno mnenje o izboru potrebne
raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in eksploatacijskega vidika ter z vidika sodobnosti;
– seznam projektov oziroma programov,
katerih izvajanje je vezano na potrebno raziskovalno opremo (tudi projekti in programi,
ki se izvajajo izven raziskovalne organizacije oziroma matične raziskovalne skupine);
– podatke o sodelovanju v mednarodnih
projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja;
– reference raziskovalne skupine prijavitelja, ki so relevantne za utemeljenost oziroma prioriteto nakupa raziskovalne opreme;
– podpis pooblaščene osebe prijavitelja,
vodje raziskovalne skupine in odgovorne
osebe za raziskovalno opremo, ki jo določi
prijavitelj.
Prijava vsebuje izpolnjen prijavni obrazec v dveh izvodih. En izvod prijavnega
obrazca skupaj s prilogami prijavitelj veže s
špiralo ali podobno. Tako vezan izvod prijavne dokumentacije, drugi izvod izpolnjenega
prijavnega obrazca, zgoščenko (s celotno
prijavno dokumentacijo v elektronski obliki
– samo za branje) ter izjavo o istovetnosti
izvoda prijavne dokumentacije na zgoščenki
s pisno prijavo vloži v ovojnico.
Ovojnica s celotno prijavno dokumentacijo mora biti označena z oznako »ne odpiraj
– prijava na javni razpis za subvencioniranje
nakupov raziskovalne opreme (Paket 13)«
ter z označbo prijavitelja. Prijavitelji morajo
prijave dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno
pisarno (I. nadstropje) Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava mora prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS do vključno 26. 6. 2006 do 12. ure ne
glede na vrsto prenosa te prijave.
V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke
in dokazila in katere prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne.
7. Merila za izbiro predlogov za subvencioniranje nakupov:
Pri izbiri predlogov za subvencioniranje
nakupov raziskovalne opreme se bodo upoštevala naslednja merila:
– vključenost opreme v tekoče projekte,
programe ter raziskovalno infrastrukturo;
– reference (znanstveno-raziskovalni in
raziskovalno-razvojni kazalci) prijavitelja ter
raziskovalne skupine;
– sodelovanje v mednarodnih projektih
ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja;
– pomen nakupa potrebne raziskovalne
opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja;
– pomen opreme za infrastrukturo ožjega
raziskovalnega področja ali več področij;
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Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
(Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06), Pravilnika za izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje razvojnih spodbud v
Ministrstvu za gospodarstvo z dne 16. 1.
2006, Pravilnika o spremembi pravilnika za
izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje razvojnih spodbud v Ministrstvu za gospodarstvo z dne 10. 2. 2006 in Programa varstva
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potrošnikov za leto 2006 in leto 2007 z dne
14. 2. 2006, Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova
28, Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje splošne svetovalne
dejavnosti s področja varstva
potrošnikov, projektov za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov, spodbujanje
razvoja in delovanje potrošniških
organizacij in vzpostavitev EPC
(Evropski potrošniški center)
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa ter
utemeljeni stroški za sofinanciranje z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji
I. Predmet
Sklop A – izvajanje splošne svetovalne
dejavnosti
Sklop B – usmerjeno obveščanje potrošnikov v zvezi s pravicami potrošnikov ter
o pomenu varstva potrošnikov na naslednji
področjih: finančne storitve, stanovanjsko
področje, javne infrastrukturne storitve,
varnost proizvodov – živilskih in neživilskih
– in storitev, hrane in prehrane; predmet
razpisa so tudi drugi projekti za udeležbo
nevladnih potrošniških organizacij na javnih razpisih EU, ki bodo neposredno namenjeni obveščanju in izobraževanju slovenskih potrošnikov (izdaja brošur oziroma
zloženk in plakatov, organizacija izobraževalnih seminarjev in posvetov, kampanja obveščanja in osveščanja, osveščanje
potrošnikov preko spleta ali medijev) ter
bodo izvedeni v l. 2006. Predmet drugih
projektov je obveščanje in izobraževanje
potrošnikov glede uveljavljanja njihovih
pravic pri opravljanju storitev s poudarkom na uveljavljanju teh pravic v okviru
notranjega trga EU.
Sklop C – vzpodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij: kritje stroškov za udeležbo nevladnih potrošniških
organizacij (v nadaljevanju: NVPO) pri
standardizaciji na nacionalni, evropski in
globalni ravni, kritje stroškov za članarine
NVPO v potrošniških organizacijah, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni
kritje stroškov za sodelovanje v posvetovalni
skupini za potrošnike pri Evropski komisiji
– DG SANCO, kritje stroškov za dejavno
sodelovanje pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni in
pripravo stališč Republike Slovenije k osnutkom pravnih aktov EU, kritje drugih stroškov
delovanja NVPO (npr. tožb, vloženih s strani
NVPO), najemnin in režijskih stroškov, krepitev neformalnih oblik razvijanja dialoga z
nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov
za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc.
Sklop D – vzpostavitev in začetno delovanje EPC v okviru nevladnega sektorja s
pomočjo evropskih sredstev/donacije, ki bo
obsegalo pravno in drugo pomoč potrošnikom pri reševanju čezmejnih pritožb zoper
ponudnike blaga in storitev na notranjem
trgu, aktivnosti za promocijo EPC (izdelava
informativnih gradiv, tiskovne konference,
priprava internetne strani), raziskave (npr.
čezmejne primerjalne analize cen, elektronsko nakupovanje) in sodelovanje v okviru

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
EU mreže EPC, ob pogoju, da bo NVPO
izbrana tudi s strani Evropske komisije.
II. Cilj razpisa: cilj razpisa je sofinanciranje splošne svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov, sofinanciranje
projektov obveščanja potrošnikov v zvezi s
pravicami potrošnikov ter o pomenu varstva
potrošnikov na prioritetnih področjih ter drugi projekti za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov, spodbujanje razvoja in delovanja NVPO predvsem na področju standardizacije na globalni in EU ravni ter vzpostavitev in začetek delovanja Evropskega
potrošniškega centra.
III. Upravičeni stroški za sofinanciranje
Urad RS za varstvo potrošnikov (v nadaljevanju: urad) bo sofinanciral upravičene stroške v skladu s Programom varstva
potrošnikov za leto 2006 in leto 2007. Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni
stroški, ki so nastali po datumu sklenitve
pogodbe in so bili plačani do predložitve
zahtevka.
Iz priložene finančne konstrukcije mora
biti razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
V primeru, da organizacija uveljavlja določen strošek v okviru več sklopov razpisa,
v katerih kandidira, lahko zahtevek za določen strošek izstavi samo v okviru enega
sklopa.
Sklop A
Vlagatelju, ki bo izvajal splošno svetovalno dejavnost s področja varstva potrošnikov
bodo predvidoma priznani naslednji upravičeni stroški:
– stroški dela za eno delovno mesto svetovalca za poln delovni čas 40 ur tedensko;
– stroški za pogodbeno delo;
– nagrade volonterjem;
– najemnina za poslovne prostore, kolikor jo vlagatelj sam plačuje;
– materialni stroški (stroški pisarniškega
materiala, stroški strokovne literature, računovodske storitve, stroški plačilnega prometa, koleki, takse);
– obratovalni stroški (energija, komunalne storitve, storitve upravljanja, vzdrževanje
prostorov, zavarovanje prostorov), kolikor jih
vlagatelj sam plačuje;
– stroški telefona (tudi linije 080, kolikor
bo vzpostavljena) in poštni stroški, kolikor jih
vlagatelj sam plačuje;
– potni stroški svetovalcev, navedenih v
prilogi 4.1, doma in v okviru EU, kolikor so
povezani z njihovim izobraževanjem na področju varstva potrošnikov;
– stroški izobraževanja svetovalcev, navedenih v prilogi 4.1, doma in v okviru EU na
področju varstva potrošnikov;
– stroški priprave informacij za spletno
stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani potrošniške organizacije, stroški vzdrževanja računalniške
opreme.
Sklop B
Med upravičene stroške projektov so
vključeni:
– avtorski honorarji,
– strokovno delo (po tarifi za avtorsko
polo),
– stroški strokovne recenzije (velja za
vse projekte),
– materialni stroški – tehnična priprava in
tiskanja publikacije (izobraževalnega priročnika, brošure in zloženke za potrošnike,
– stroški distribucije (C),
– stroški organizacije dogodkov, povezanih s projektom,

– stroški promocije,
– urejanja spletnih strani.
Sklop C
Vlagatelju na področju delovanja in razvoja potrošniških organizacij se bodo kot
upravičeni priznali naslednji stroški:
– članarine NVPO v potrošniških organizacijah, ki delujejo na ravni EU oziroma na
globalni ravni,
– udeležba NVPO pri standardizaciji na
nacionalni, evropski in svetovni ravni (aktivna udeležba na področju dela, z ustreznimi
dokazili),
– stroški dejavnega sodelovanja pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje
na nacionalni ravni – stališča RS k osnutkom pravnih aktov EU (strokovno delo po
tarifi za avtorsko polo),
– sodelovanje v posvetovalni skupini za
potrošnike pri Evropski komisiji (DG SANCO),
če jih ne plačajo organi in organizacije EU,
– stroški izobraževanja (kotizacije),
– potni stroški in stroški bivanja v zvezi z
udeležbo NVPO na seminarjih in konferencah, organiziranih na evropski in svetovni
ravni,
– vložitev tožb s strani NVPO – sodne takse, stroški za odvetnika po odvetniški tarifi,
največ do višine 200.000 SIT,
– režijski stroški, ki vključujejo stroške za
elektriko, stacionarno številko telefona, v kolikor jih NVPO ne uveljavlja v okviru drugih
sklopov razpisa,
– stroški najemnine, kolikor jih NVPO ne
uveljavlja v okviru drugih sklopov razpisa,
– stroški za krepitev neformalnih oblik
razvijanja dialoga z nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc,
– stroški priprave informacij za spletno
stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani potrošniške organizacije, stroški vzdrževanja računalniške
opreme.
Sklop D
Vlagatelju, ki bo izvajal projekt vzpostavitve in začetka delovanja EPC se bodo kot
upravičeni priznali naslednji stroški:
– stroški dela za največ dve delovni mesti (vodje EPC in strokovnega svetovalca),
– avtorski honorarji,
– strokovno delo (po tarifi za avtorsko
polo),
– potni stroški svetovalcev doma in v
okviru EU, kolikor jih ne krije EU,
– stroški strokovne recenzije (neodvisni
cenzor mora biti oseba izven PO),
– najemnina za poslovne prostore,
– materialni stroški (stroški pisarniškega
materiala, stroški strokovne literature, računovodske storitve),
– priprava in tiskanje gradiv v zvezi s
predmetom razpisa,
– stroški distribucije gradiv, povezanih z
delovanjem EPC,
– stroški najemnine,
– obratovalni stroški (energija, komunalne storitve, storitve upravljanja, vzdrževanja
prostorov, zavarovanje prostorov),
– stroški telefona in poštni stroški,
– stroški priprave informacij za spletno
stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani EPC, stroški vzdrževanja računalniške opreme.
IV. Pogoji in merila
1.1. Splošni pogoji za vse sklope (A, B,
C, D)
Na razpis se lahko prijavijo potrošniške
organizacije:
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– ki so vpisane v register potrošniških
organizacij pri Uradu RS za varstvo potrošnikov,
– ki imajo izpolnjene pogodbene obveznosti do urada,
– ki bodo predložile izpisek iz registra
društev oziroma sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 3 mesecev,
– ki bodo vlogi priložile svoje reference,
– ki bodo predložile obrazce/izjave 3c
in 3d.
1.1.1 Posebni pogoji sodelovanja za posamezen sklop
Sklop A – splošna svetovalna dejavnost
– vlagatelj mora razpolagati z opremljenimi poslovnimi prostori, v katerih se ne
opravlja pridobitna dejavnost in ki niso namenjeni bivanju (dokaz: fotokopija veljavne
najemne pogodbe ali dokazilo o lastništvu;
v kolikor vlagatelj pri uradu prijavlja izvajanje
svetovanja v drugih prostorih glede na leto
2005 pa tudi izris tlorisa prostorov, v katerih
se bo dejavnost opravljala),
– vlagatelj mora razpolagati z aktivno
elektronsko pošto (dokaz: obrazec št. 3 z
navedbo e-naslova in izjavo o zmogljivosti
tehnične opreme – obrazec/ izjava 3a),
– vlagatelj mora imeti za svetovanje na
razpolago telefonsko številko fiksne telefonije, odprto pri Telekom Slovenije d.d., ki bo
kot ponorna točka služila kot osnova za priklop 080 modre številke (dokaz: obrazec št.
3 – podatki o vlagatelju z izjavo o soglasju
naročnika ponorne točke, da se strinjajo z
uporabo številke za vzpostavitev brezplačne
št. 080 – obrazec/izjava št. 3b);
– vlagatelj mora imeti za svetovanje zaposlenega enega svetovalca z univerzitetno
ali visoko strokovno izobrazbo pravne ali
druge smeri (v primeru, da ima svetovalec
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo druge smeri, mora imeti najmanj 2 leti
izkušenj na področju svetovanja); ali enega svetovalca z najmanj srednjo strokovno izobrazbo (končana 4 letna srednja šola
ekonomske ali splošne smeri) in najmanj 5
let izkušenj na področju svetovanja potrošnikom. S svetovalcem mora biti sklenjena
pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas 40
ur tedensko (dokaz: priloga 4.1 – sklenjena
pogodba o zaposlitvi, fc M1/M2 obrazca ali
izjavo o nameri – obrazec 3g);
– v primeru, da ima zaposleni svetovalec
najmanj visoko strokovno izobrazbo druge
smeri, mora imeti vlagatelj enega svetovalca, univ. dipl. pravnika in z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali drugo ustrezno
pogodbo za najmanj 10 ur tedensko, če
pa ima zaposleni svetovalec srednjo strokovno izobrazbo, mora biti pogodba z univ.

– vlagatelj mora predložiti dispozicijo/program delovanja glede na vsebino naloge/aktivnosti, s katero kandidira za sredstva
(dokaz: razpisni obrazec št. 5);
– vsebina in cilji delovanja morajo biti
skladni s predmetom javnega razpisa (dokaz: priloga št. 5.1);
– vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi
kadri za izvajanje dejavnosti (dokaz: priloga
št. 5.2);
– vlagatelj mora predložiti predračun
stroškov, iz katerega bo razvidna struktura
stroškov (dokaz: priloga št. 5.3.1).
Sklop D – zagotavljanje sredstev nacionalnega sofinanciranja za vzpostavitev EPC
v okviru nevladnega sektorja
– vlagatelj mora razpolagati z opremljenimi poslovnimi prostori, v katerih se ne
opravlja pridobitna dejavnost in ki niso namenjeni bivanju (stanovanje) ter so ločeni
od prostorov, kjer se opravljajo druge dejavnosti (dokaz: fc. veljavne najemne pogodbe
ali dokazilo o lastništvu);
– vlagatelj mora imeti za opravljanje
dejavnosti EPC na razpolago telefonsko
številko fiksne telefonije (dokaz: obrazec
št. 3);
– vlagatelj mora razpolagati z informacijskim sistemom z aktivno elektronsko pošto
(dokaz: obrazec št. 3);
– vlagatelj mora biti dejaven na področju
varstva potrošnikov najmanj 5 let in mora v
vlogi navesti področja delovanja;
– vlagatelj mora predložiti program aktivnosti za l. 2006 in 2007;
– vlagatelj lahko opravlja dejavnost EPC
samo na eni lokaciji v RS (dokaz: izjava
s podatki o kraju dejavnosti EPC, obrazec
št. 3.e);
– vlagatelj mora predložiti izjavo, da je
seznanjen s pravnimi podlagami Evropske
komisije za pridobitev donacije za EPC (dokaz: obrazec/izjava 3.f);
– vsebina in cilji programa aktivnosti morajo biti skladni s predmetom javnega razpisa (dokaz: priloga št. 5.1);
– vlagatelj mora zagotoviti ustrezne kadre za vzpostavitev EPC (vodja EPC – najmanj visoka strokovna izobrazba in 3 leta
delovnih izkušenj v potrošniški organizaciji
in strokovni svetovalni delavec – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali upravne smeri in najmanj 1 leto delovnih izkušenj
v potrošniški organizaciji ter dokazilom o
aktivnem znanju angleškega jezika (dokaz:
obrazec 5.2);
– vlagatelj mora priložiti predračun stroškov, iz katerega je razvidna struktura stroškov (obrazec 5.3.2).
1.2. Merila:

dipl. pravnikom sklenjena za najmanj 20 ur
tedensko (dokaz: priloga št. 4.1 – sklenjena pogodba o zaposlitvi ali druga ustrezna
pogodba z univ. dipl. pravnikom ali izjavo o
nameri – obrazec 3g);
– vlagatelj mora izvajati svetovalno dejavnost za vso Slovenijo 40 ur tedensko (po
telefonu, po faksu, po klasični in elektronski
pošti ter osebno), od tega tedensko najmanj
20 ur po telefonu v času med 9. in 13. uro in
najmanj 5 ur osebno (dokaz: priloga št. 4.2
– obratovalni čas);
– vlagatelj, ki ima svetovalne pisarne na
več lokacijah, lahko vloži vlogo za sofinanciranje izvajanja svetovalne dejavnosti samo
na eni lokaciji;
– vlagatelj mora imeti urnik obratovalnega časa objavljen na spletni strani (dokaz:
priloga št. 4.3);
– vlagatelj mora priložiti načrt svetovalne
dejavnosti (dokaz: priloga 4.4);
– vlagatelj mora priložiti predračun stroškov izvajanja svetovalne dejavnosti (priloga št. 4.5);
– vlagatelj mora prevzeti v reševanje vse
od naročnika odstopljene zadeve potrošnikov, ter o njihovem reševanju naročniku poročati v roku 8 dni (obrazca št. 10 in 11).
Sklop B – projekti za izobraževanje in
obveščanje potrošnikov v zvezi s pravicami potrošnikov na prioritetnih področjih ter
druge projektne aktivnosti za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov
– vlagatelj mora predložiti izpolnjen razpisni obrazec št. 3 – Podatki o vlagatelju;
– vlagatelj mora predložiti dispozicijo
projekta (dokaz: razpisni obrazec št. 5);
– vsebina in cilji projekta morajo biti skladni s predmetom javnega razpisa (dokaz:
priloga št. 5.1);
– vlagatelj mora razpolagati z ustreznimi
kadri za izvedbo projekta (dokaz: priloga
št. 5.2);
– vlagatelj mora predložiti predračun
stroškov, iz katerega bo razvidna struktura
stroškov (dokaz: priloga št. 5.3);
– vlagatelj mora v primeru priprave in
izdaje izobraževalnega priročnika za potrošnike ali izobraževalne brošure oziroma
zloženke in obveščanja potrošnikov v zvezi
s pravicami potrošnikov ter varstva potrošnikov na prioritetnih področjih (navedenih
v točki 2 – predmet razpisa) izkazovati, da
zagotavlja 20% sredstev iz lastnih sredstev
ali drugih neprofitnih virov (dokaz: priloga
5.3).
Sklop C – vzpodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij
– vlagatelj mora predložiti izpolnjen razpisni obrazec št. 3 – Podatki o vlagatelju;
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Sklop A
1

Merilo
Reference vlagatelja*
1. število let svetovanja s področja varstva potrošnikov (maks. 10 točk)
– 0 do 3 leta
– 3 do 5 let
– nad 5 let
2. raven delovanja (maks. 10 točk)
– regionalna
– nacionalna
– mednarodna
3. delo na področju svetovalne dejavnosti (maks. 10 točk)
– zadovoljivo

Št. točk
50
3
8
10
10
6
8
10
2
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Merilo
– dobro
– zelo dobro
4. delo na področju projektnih aktivnosti (maks. 10 točk)
– zadovoljivo
– dobro
– zelo dobro
5. sodelovanje pri pripravi zakonodaje (maks. 10 točk)
– sodelovanje ni izkazano
– sodelovanje je izkazano
– sodelovanje je zelo aktivno
Doseganje ciljne javnosti**
1. prisotnost v nacionalnih in/ali lokalnih medijih (maks. 5 točk)
– nezadovoljiva
– zadovoljiva
– zelo zadovoljiva
2. interaktivna spletna stran (maks. 10 točk)
– ne vsebuje bistvenih elementov
– vsebuje nekatere bistvene elemente
– vsebuje vse bistvene elemente
Pridobivanje sredstev za delovanje iz drugih neprofitnih virov***
– podpore ni
– podpora je srednja
– podpora je velika
Načrt svetovalne dejavnosti****
– nezadovoljiva ocena načrta
– zadovoljiva ocena načrta

5

Št. točk
6
10
10
2
6
10
10
0
6
10
15
5
0
3
5
10
0
5
10
10
0
5
10
15
0
8

– zelo zadovoljiva ocena načrta

15

Ure osebnega svetovanja*****

10

– manj kot 7 ur
– več kot 7 ur
Skupaj

0
10
100

Sklop B
1

2

Merilo
Reference vlagatelja*
1. znanje na področju predlaganega projekta oziroma aktivnosti (maks. 20)
– manj zadovoljivo
– dobro
– zelo dobro
2. izkušnje pri vodenju projektov (maks. 10 točk)
– brez izkušenj
– dobre izkušnje
– zelo dobre izkušnje
3. raven delovanja (maks. 10 točk)
– regionalna
– nacionalna
– mednarodna
4. sodelovanje pri zakonodaji (maks. 10 točk)
– sodelovanje ni izkazano
– sodelovanje je aktivno
– sodelovanje je zelo aktivno
Dispozicija projekta**
1. doseganje ciljne javnosti (maks. 15 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
2. načrtovane aktivnosti, cilji in pričakovani rezultati projekta (maks. 15 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno

Št. točk
50
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5
10
20
10
0
5
10
10
6
8
10
10
0
6
10
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2
11
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15
2
10
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Št.

Merilo
– zelo ustrezno
3. strokovne in zakonske podlage za izvedbo projekta (maks.10 točk)
– pomanjkljive
– ustrezne
Sodelovanje z drugimi NVO*** (maks. 10 točk)
– sodelovanje ni izkazano
– sodelovanje je izkazano
Skupaj

3
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Št. točk
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Sklop C
1

2

3

Merilo
Reference vlagatelja*
1. število let delovanja na področju varstva potrošnikov (maks. 15 točk)
– 0 do 3 leta
– 3 do 5 let
– nad 5 let
2. raven delovanja (maks. 10 točk)
– mednarodna
– nacionalna
– regionalna
3. izkušnje na področju delovanja (maks. 15 točk)
– zadovoljivo
– dobro
– zelo dobro
4. načrtovane aktivnosti na področju delovanja (maks. 10 točk)
– plan delovanja ni izkazan
– delovanje je aktivno planirano
Dispozicija delovanja**
1. doseganje ciljne javnosti (maks. 15 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
2. strokovne in zakonske podlage za delovanje na razpisanih področjih (maks. 15 točk)
– pomanjkljive
– ustrezne
– zelo ustrezno
3. interaktivna spletna stran (maks. 10 točk)
– ne vsebuje bistvenih elementov
– vsebuje nekatere bistvene elemente
– vsebuje vse bistvene elemente
Sodelovanje z drugimi NVO***
– sodelovanje ni izkazano
– sodelovanje je izkazano
Skupaj

Št. točk
50
15
5
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10
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8
6
15
2
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Sklop D
1

Merilo
Reference vlagatelja*
1. znanje na področju predlaganega projekta oziroma aktivnosti (maks. 20)
– manj zadovoljivo
– dobro
– zelo dobro
2. izkušnje pri vodenju projektov (maks. 10 točk)
– brez izkušenj
– dobre izkušnje
– zelo dobre izkušnje
3. raven delovanja (maks. 10 točk)
– regionalna
– nacionalna

Št. točk
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5
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0
5
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6
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Merilo
– mednarodna
4. sodelovanje pri zakonodaji (maks. 10 točk)
– sodelovanje ni izkazano
– sodelovanje je aktivno
– sodelovanje je zelo aktivno
Dispozicija projekta**
1. doseganje ciljne javnosti (maks. 15 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
2. načrtovane aktivnosti, cilji in pričakovani rezultati projekta (maks. 15 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
3. strokovne in zakonske podlage za izvedbo projekta (maks. 10 točk)
– pomanjkljive
– ustrezne
Sodelovanje z drugimi NVO*** (maks. 10 točk)
– sodelovanje ni izkazano
– sodelovanje je izkazano
Skupaj

Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da
mora znašati minimalno število doseženih
točk znotraj posameznega sklopa meril 1.,2.
in 3. (ter 4. in 5. pri sklopu A) 50% vseh
možnih točk v okviru posameznega sklopa
meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli
od zgornjih sklopov meril vlagatelj ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena,
ne glede na to, če skupno doseže prag za
sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja dejavnosti in projektov, ki
so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena
glede na višino doseženih točk, prednost
pri dodelitvi pa bodo imele vloge z višjim
številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enako oceno, se bo upošteval 1. kriterij/merilo, to je
doseženo višje število točk pri merilu/oceni
reference. V primeru, da bo doseženo število
točk enako tudi po tem merilu, bo sofinancirana vloga z nižjim predračunom stroškov.
3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Višina sredstev, ki so na razpolago za
izvajanje programa varstva potrošnikov je
55,738.160 SIT, od tega za:
– sklop A okvirno 27,500.000 SIT,
– sklop B okvirno 8,238.160 SIT,
– sklop C okvirno 15,000.000 SIT,
– sklop D okvirno 5,000.000 SIT.
Višina sredstev, ki so na razpolago za
izvajanje programa varstva potrošnikov za
sklop D (vzpostavitev in pričetek delovanja
EPC) znašajo v proračunu za l. 2007 okvirno 7,000.000 SIT.
Sredstva v okviru sklopov A in B bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje
programa varstva potrošnikov, konto 412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS za leto 2006.
Sredstva v okviru sklopa C bremenijo
proračunsko postavko 6183 – Izvajanje
programa varstva potrošnikov, konto 412
Transferi neprofitnim organizacijam.

Sredstva v okviru sklopa D bremenijo
proračunsko postavko 6031 – Izvajanje
programa varstva potrošnikov, konto 412
Transferi neprofitnim organizacijam.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb ali naknadno pozitivno rešenih vlog.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
za izvajanje programov za sklop A, B in C
morajo biti porabljena v letu 2006, za izvajanje programov za sklop D pa v letu 2007.
5. Način prijave in razpisni rok: vloge
morajo biti poslane oziroma dostavljene
tako, da jih bo Ministrstvo za gospodarstvo
prejelo najkasneje do 22. 5. 2006 do 9. ure.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku dostavljena na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Ovitek
mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga
– Javni razpis za sofinanciranje splošne
svetovalne dejavnosti s področja varstva
potrošnikov ter projektov za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov«. Vlagatelj mora
obvezno označiti, za kateri sklop javnega
razpisa (A, B, C, D) se prijavlja. Če se
vlagatelj prijavlja na več sklopov razpisa,
mora za vsak sklop oddati ločeno vlogo, v
ločenem ovitku. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov vlagatelja. Nepravočasne,
nepravilno označene vloge, vloge, ki jih
vloži neupravičena oseba in vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo
zavržene, prav tako vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije. Urad
RS za varstvo potrošnikov si pridržuje pravico preverjati resničnost izjav in skladnost
prilog vlagateljev k razpisni dokumentaciji.
Če ugotovi, da so izjave neresnične oziroma da priloge vlagateljev k razpisni dokumentaciji niso skladne z originali, bodo
take vloge izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno. Strokovna komisija bo odpirala vloge dne 22. 5. 2006
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ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so
predložene. Iz nadaljnjega postopka bodo
izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na
predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Strokovna komisija bo v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih
dopolnijo. Vsebina dispozicije ni predmet
dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, se zavržejo. Vlagatelj, ki v postavljenem roku na zahtevo komisije oziroma
neposrednega uporabnika ne bo predložil
zahtevanih dokumentov, bo izločen iz nadaljnje obravnave.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelj posebej
označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost vlagatelj lahko označi posamezen
podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo v roku 45 dni od odpiranja
vlog z vročitvijo pisnega sklepa obveščeni o
izidu javnega razpisa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo
– Urada RS za varstvo potrošnikov, VI.
nadstropje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 12. uro in na spletnem
naslovu: http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html. Dodatna navodila so na voljo na
tel. 01/478-36-18, Mojca Burgar, vsak dan
med 8. in 9. uro.
Urad RS za varstvo potrošnikov
Ob-12684/06
Znanstveni svet Univerze na Primorskem
Primorskega inštituta za naravoslovne in
tehnične vede Koper (UP PINT) v skladu s
85. členom Statuta Univerze na Primorskem
(Ur. l. RS, št. 73/03, 100/03 in 50/05) in 19.
členom Pravil UP PINT objavlja
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javni razpis
za imenovanje direktorja UP PINT Koper
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– ima doktorat znanosti,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate
v zadnjih petih letih,
– obvlada slovenski jezik in en svetovni
jezik,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa
zakon, ki ureja raziskovalno dejavnost.
Direktorja imenuje rektorica Univerze na
predlog Znanstvenega sveta UP PINT. Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s priporočeno pošiljko v roku 15 dni po
objavi na naslov: Univerza na Primorskem
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede, p.p. 1238, 6000 Koper, s pripisom
»Javni razpis za imenovanje direktorja«.
Prijavi morajo biti priloženi:
– dokazilo o opravljenem doktoratu,
– dokazilo o znanju tujega jezika,
– curriculum vitae,
– bibliografija s poudarkom na zadnjih
petih letih,
– vizija dela s programom vodenja UP
PINT.
Kandidati bodo o predlogu Znanstvenega sveta rektorici obveščeni v roku 30 dni po
zaključku javnega razpisa.
Znanstveni svet
Univerza na Primorskem
Primorski inštitut za naravoslovne in
tehnične vede

mente: vsebina projekta, ekonomska moč,
inovativnost in sodobna tehnologija, energetsko varčna in čista proizvodnja oziroma
vpliv na okolje, število novo zaposlenih ter
delež lastnih sredstev.
VII. Za pridobitev posojila je potrebna
naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi
po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do 5 milj.
SIT (dobite na sedežu sklada ali na internet
naslovu: www.nova-gorica.si),
2. prijavni obrazec za investicije nad 5
milj. SIT (dobite na sedežu sklada ali na internet naslovu: www.nova-gorica.si), ki mu
morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program,
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju
a) gospodarske družbe
1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni register, ki ni starejši od enega meseca;
2. obvestilo o vpisu v poslovni register
Slovenije za poslovni subjekt (AJPES);
3. fotokopija zaključnega računa za preteklo leto (statistični podatki iz bilance stanja
in bilance uspeha),
4. popisni list dobljenih posojil,
5. fotokopija podpisnega kartona pri banki;
b) samostojni podjetniki
1. izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(AJPES),
2. fotokopija davčne napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami (bilanca stanja, bilanca
uspeha, popisni list dobljenih posojil),
3. zadnja odločba DURS-a o davku na
dohodek iz dejavnosti,
4. potrdilo o plačanih davkih;
c) kmetje
1. pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
2. potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku,
3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
4. potrdilo o prejetih subvencijah skladov EU, države in občine v preteklem letu,
5. izpis prometa na TRR po mesecih
za zadnjih 12 mesecev,
6. potrdilo o stanju zadolženosti in
rednem poravnavanju obveznosti s strani
banke ali HKS;
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun
ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije
oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih
del,
– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu kmetijskega zemljišča kupoprodajna pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
VIII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge, ki
bodo prispele do zadnjega dne v tekočem
mesecu in bodo popolne se bodo obravnavale v naslednjem mesecu. Uprava sklada
bo obravnavala popolne vloge enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu. Prosilci
bodo o odločitvi Uprave sklada pismeno obveščeni v roku 15 dni od dneva odločitve.

Št. 2006
Ob-12685/06
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. l.
RS, št. 22/00), Odloka o ustanovitvi javnega
sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, št. 14/03) in Splošnih pogojev
poslovanja v gospodarstvu in Splošnih pogojev poslovanja v kmetijskem sektorju (Ur.
l. RS, št. 41/05) objavlja Javni sklad malega
gospodarstva Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2006
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Mestni
občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini
Kanal, Občini Miren-Kostanjevica in
Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila
za financiranje investicij.
II.
Višina
razpisanih
sredstev:
200,000.000 SIT
– za gospodarstvo: 160,000.000 SIT,
– za kmetijstvo: 40,000.000 SIT.
III. Upravičenci
Sredstva so namenjena za posojila fizičnim in pravnim osebam, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarske dejavnosti
na območju vseh petih občin ter ustrezajo
kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 mio EUR
ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR - v
tolarski protivrednosti).
Pogoji za pridobitev sredstev, ki morajo
biti komulativno izpolnjeni so:
– prosilec mora imeti sedež podjetja na
območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica ali Občine Šempeter-Vrtojba (v
nadaljevanju navedenih občin); samostojni
podjetniki in kmetje morajo imeti stalno bivališče na območju navedenih občin,

– prosilec mora investirati na območje
navedenih občin,
– sedež oziroma stalno bivališče ustanoviteljev in lastnikov večinskega deleža družbe mora biti na območju navedenih občin.
Do pridobitve sredstev niso upravičena:
– podjetja iz dejavnosti transporta, premogovništva, jeklarstva in ribištva;
– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti.
Posojila sklada predstavljajo državno pomoč, ki se dodeljuje na:
– področju gospodarstva po pravilu de
minimis, kar pomeni, da lahko posamezni
prejemnik iz vseh javnih virov (lokalnih, državnih, mednarodnih) pridobi v obdobju 3
let največ 100.000 evro pomoči, ne glede
na obliko in namen pomoči,
– področju kmetijstva za 1) osnovno
kmetijsko dejavnost: skupna višina odobrenih sredstev za posamezno investicijo ne
sme presegati 40% upravičenih stroškov
oziroma 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi, ne glede
na to iz katerih javnih virov je dodeljena); 2)
dopolnilne dejavnosti na kmetiji: posojila se
dodeljujejo po pravilih, ki veljajo na področju
gospodarstva.
Dodeljena sredstva morajo biti izkazana
kot nujna za izvedbo projekta.
IV. Nameni za katere se dodeljujejo dolgoročna posojila:
področje gospodarstva:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic;
področje kmetijstva:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup kmetijskega zemljišča za potrebe intenzivne kmetijske proizvodnje.
V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri
financiranja najmanj 30% lastnih sredstev,
2. prosilec lahko vloži vlogo za posojilo
v višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
20,000.000 SIT za področje gospodarstva
oziroma 10 milj. SIT za področje kmetijstva,
3. znesek posojila se veže na centralni
paritetni tečaj med evro in SIT (1 evro =
239,640 SIT) in se na dan uvedbe evra v
Republiki Sloveniji konvertira po uradnem
tečaju v evro,
4. letna obrestna mera je 0%,
5. rok odplačila: – 5 let + 1 leto moratorija
na odplačilo glavnice,
6. odplačevanje posojila bo polletno,
7. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila,
8. pred koriščenjem posojila bo prosilec
posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine oziroma vrednostnih papirjev, ki kotirajo
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Vrednost zastavljene nepremičnine in vrednostnih papirjev ne sme biti nižja od 2x
vrednosti odobrenega posojila,
9. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih
kreditov.
VI. Merila za ocenjevanje: javni sklad
bo pri odobravanju upošteval naslednje ele-
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Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/33-50-173 in 05/33-50-150.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov:
Javni sklad malega gospodarstva Goriške,
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako
“Razpis neposrednih posojil”.
Javni sklad malega gospodarstva
Goriške
Št. 6000/153/06
Ob-12686/06
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
Prvomajska 1, 2000 Maribor objavlja
javni razpis
za imenovanje direktorja/direktorice.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– zdravnik specialist zavodove dejavnosti ali medicine dela, prometa in športa,
– najmanj 5 let specialistične strokovne
prakse,
– predložitev programa delovanja in razvoja zavoda,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo štirih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev in življenjepisom pošljite
na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj«,
v roku 8 dni od datuma objave javnega razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni, šteto od dneva objave javnega razpisa.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 210/06
Ob-12687/06
V skladu s Pravili za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc.št. 830/1 pašnik v izmeri 10417 m2,
vpisana pri vl. št. 877, k.o. Škalce, do deleža 6729/10417 in parc.št. 830/3 plantažni sadovnjak v izmeri 345 m2, vpisana
pri vl. št. 791, k.o. Škalce, zemljišča so po
planu stavbna zemljišča, vrednost zemljišč
znaša 19,524.240 SIT, 20% DDV znaša
3,904.848 SIT, kar pomeni, da pogodbena vrednost zemljišč znaša 23,429.088 SIT
oziroma 97.767,85 EUR. Nepremičnini se
prodajata v kompletu. Nasad, ki se nahaja
na zemljišču ni predmet prodaje in ni last
prodajalca.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 483/3 travnik v izmeri 600 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 3,771.000 SIT, 20% DDV
znaša 754.200 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišča 4,525.200
SIT oziroma 18.883,32 EUR.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 483/4 travnik v izmeri 601 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 3,777.285 SIT, 20% DDV
znaša 755.457 SIT, kar pomeni, da znaša
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pogodbena vrednost zemljišča 4,532.742
SIT oziroma 18.914,80 EUR.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 483/5 travnik v izmeri 597 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 3,752.145 SIT, 20% DDV
znaša 750.429 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišča 4,502.574
SIT oziroma 18.788,91 EUR.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 483/6 travnik v izmeri 598 m2
vpisana pri vl. št. 673, k.o. Kobarid, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost
zemljišča znaša 3,758.430 SIT, 20% DDV
znaša 751.686 SIT, kar pomeni, da znaša
pogodbena vrednost zemljišča 4,510.116
SIT oziroma 18.820,38 EUR.
Za preračunavanje označene pogodbene vrednosti za zemljišča v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1 EUR =
239,640 SIT).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, Ljubljana, najkasneje do 19. 5. 2006, do
12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom
vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – pod
zap. št. _____ – Ne odpiraj!«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-5/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki
na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh
po prejemu pisnega obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 24. 5. 2006 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo doku-

mentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-12699/06
Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Akta o ustanovitvi Sklada Republike
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04)
in sklepa 8. seje Nadzornega sveta Sklada
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z dne 18. 4. 2006, Sklad
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov objavlja
javni razpis
za finančne vzpodbude delodajalcem
za zaposlitev brezposelnih invalidov za
leto 2006
Namen razpisa je povečanje števila zaposlenih delovnih in drugih invalidov in s tem
znižanje stopnje njihove brezposelnosti.
I. Predmet razpisa: predmet razpisa so
finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov, ki jih v obdobju
od 1. januarja do 30. junija 2006 na novo
zaposlijo za nedoločen čas oziroma najmanj
za 24 mesecev.
II. Pogoji za prijavo: na razpis se lahko
prijavijo gospodarske družbe s statusom
invalidskega podjetja in drugi delodajalci
(pravne in fizične osebe ali samozaposleni
invalidi), ki so registrirani v Republiki Sloveniji in ki niso v stečajnem postopku, v
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije in ki so v navedenem obdobju
zaposlili vsaj enega brezposelnega invalida
za nedoločen čas oziroma za najmanj 24
mesecev, za zaposlitev katerega pa niso
prejeli finančnih sredstev Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.
III. Višina sredstev: v letu 2006 je za
finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov v invalidskih
podjetjih zagotovljenih 156,036.000 SIT, za
finančne vzpodbude pri drugih delodajalcih
pa 243,800.000 SIT.
Višina finančne vzpodbude za zaposlitev enega brezposelnega invalida znaša
2,500.000 SIT. Sredstva so zagotovljena na
transakcijskem računu Sklada Republike
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov kot namenska sredstva za izvajanje
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Razpisana sredstva bodo dodeljena po
pravilu »de minimis«, do katerih niso upravičene gospodarske družbe iz dejavnosti transporta in dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov
naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti ter pomoči ne bodo neposredno povezane z izvoznimi dejavnostmi
prejemnikov.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge: vloga je popolna, če prijavitelj predloži pravilno izpolnjene dokumente po naslednjem
vrstnem redu:
a) Prijavni obrazec (obrazec 1),
b) Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec 2),
c) Izpolnjen obrazec s podatki o prijavitelju (obrazci 3A ali 3B),
d) predložena dokazila z obrazca 4,
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e) Izpolnjen in parafiran obrazec pogodbe (obrazec 5),
f) Izpolnjen obrazec abecedni seznam
novo zaposlenih invalidov (obrazec 6),
g) Izpolnjen obrazec – Dokazilo o prijavi
na ZRSZ (obrazec 7).
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo
dobijo na spletni strani Sklada Republike
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov www.svzi.gov.si pod rubriko Razpisi
ali jo dvignejo osebno na sedežu Sklada
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana, 6. nadstropje.
V. Način in rok prijave: vloge se oddajo
osebno na sedežu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
ali pošljejo priporočeno po pošti od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
dalje do 14. julija 2006.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – javni razpis za
finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov za leto 2006«
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.
Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje 14. 7. 2006 do 24. ure ali v času uradnih ur na ta dan osebno oddane na sedežu
Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov.
Nepravočasne ali nepravilno označene
vloge bodo vrnjene prijaviteljem neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka
obravnave bodo izločene vse vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
prijaviteljev: prispele vloge bo odpirala, pregledala in ugotavljala njihovo popolnost komisija, imenovana s strani direktorice.
Odpiranje prispelih vlog bo 5. 6. in 17. 7.
2006 na sedežu Sklada in ne bo javno.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja do porabe predvidenih sredstev. Če
zagotovljena sredstva v višini 156,036.000
SIT za invalidska podjetja ne bodo porabljena, bodo razdeljena drugim delodajalcem
in obratno, če sredstva v višini 243.800 SIT
za druge delodajalce ne bodo porabljena,
bodo razdeljena invalidskim podjetjem. V
primeru zadostne višine sredstev bo zadnje
odpiranje najkasneje 24. 7. 2006.
Prijavitelji bodo pisno obveščeni o rešitvi
njihove vloge najpozneje v roku trideset dni
po vsakokratnem odpiranju vlog. Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po
podpisu pogodbe.
VII. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobite v času uradnih ur
v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
vsak delovni dan, ob sredah tudi od 14. do
16. pri Barbari Mate, tel.: 01/23-02-736.
Sklad Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Št. 333-01/06-4
Ob-12469/06
Občina Moravske Toplice na podlagi 5.
člena Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/06) in
določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2006 (Uradni list RS, št.
120/05) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma društvom in zvezam
turističnih društev v letu 2006

1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje letnih programov
na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev
za leto 2006, z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
dediščine in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo
na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in uvedeno članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo
tudi sredstva za delovanje zveze turističnih
društev, ki povezuje in usklajuje programe
dela turističnih društev z območja Občine
Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v
okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze
izven območja Občine Moravske Toplice, če
na območju Občine Moravske Toplice za to
področje ni registrirane zveze.
3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
1,300.000 SIT.
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje
programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji,
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Vrednost točke se izračuna na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov
na področju turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma:
a) organizacija delavnic ali izobraževalnih predavanj za občane – za vsako delavnico ali sklop predavanj – 200 točk,
b) organizacija drugih aktivnosti za občane – za vsako aktivnost – 100 točk,
c) udeležba na seminarju ali delavnici
drugih izvajalcev – za vsakega udeleženca
– 50 točk,
d) organizacija projektov s področja pospeševanja turizma – za vsak projekt – 200
točk;
2. akcije na področju ohranjanja kulturne
dediščine in druge dediščine kraja oziroma
območja:
a) organizacija projektov s področja
ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za vsak projekt – 200 točk,
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja oziroma območja – za
vsak projekt – 100 točk;
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3. akcije na področju urejanju okolja:
a) izvedba čistilnih akcij v kraju – za vsakega udeleženca (največje možno število je
100 točk) – 5 točk,
b) olepšanje kraja z zasajanjem rož –
100 točk,
c) urejanje in vzdrževanje s turizmom
povezanih objektov v kraju – za vsak objekt
– 100 točk;
4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah:
a) organizacija s turizmom povezane prireditve – za vsako prireditev – 200 točk,
b) sodelovanje na s turizmom povezanih
prireditvah v občini – za vsako sodelovanje
– 100 točk,
c) sodelovanje na s turizmom povezanih
prireditvah izven občine – za vsako sodelovanje – 100 točk;
5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze:
a) pavšal za programske in materialne
stroške na leto – 200 točk,
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala – za vsako
izdajo – 400 točk,
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – za vsako aktivnost
– 100 točk.
5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa
v času uradnih ur v tajništvu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice in na spletni strani www.moravsketoplice.si.
6. Rok in način prijave: pisne prijave
na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 31. 5. 2006 na naslov: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis
Turizem 2006 – Ne odpiraj«. Šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti, s priporočeno pošiljko ali 31. 5. 2006
oddana do 12. ure v tajništvu Občine Moravske Toplice.
7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na
podlagi meril in kriterijev za vrednotenje
programov na področju turizma društvom
in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30
dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o
sofinanciranju.
8. Informacije in navodila: Informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna
oseba: Majda Lipič Prosič, tel. 02/538-15-06,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 8/06

Ob-12673/06

Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o vrednotenju kulturnih
programov in projektov, ki se (so)financirajo
iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 5/2005)
in Navodila o poteku javnega razpisa objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje
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javni razpis
za izbiro kulturnih programov in
projektov, ki jih bo v letu 2006
(so)financirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet
javnega
razpisa
je
(so)financiranje kulturnih programov in projektov, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu
2006.
Mestna občina Velenje bo (so)financirala
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih,
filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti
ter novih medijev, na področju založništva in
knjižničarstva, kinematografije in na drugih
področjih kulture.
Program je kulturna dejavnost, ki je po
vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj
ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje
v javnem interesu (npr. dejavnost kulturnih
društev).
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
razstava, koncert…), ki je v javnem interesu
ter bo izveden v letu 2006.
Projekti obnove kulturne dediščine niso
predmet tega razpisa.
II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo
društva, ki s svojim programom izkazujejo
kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni
občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.
B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje, če je kulturni projekt del
redne dejavnosti),
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost),
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične 5. maja
2006 in se zaključi 5. junija 2006.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– program dela za leto 2006,
– dokazilo o članstvu v Zvezi kulturnih
društev Šaleške doline,
– podpisan vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje B:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe,
c) dokazila:
1. za pravne osebe:
– gospodarske družbe, zavodi: fotokopija izpiska iz sodnega registra (dokument na
dan odpiranja vlog ne sme biti starejši od
treh mesecev),
– društva: fotokopija potrdila upravne
enote (dokument na dan odpiranja vlog ne
sme biti starejši od šestih mesecev),
2. za fizične osebe:
– fizične osebe: kopija osebnega dokumenta,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– samozaposleni v kulturi: fotokopija potrdila o statusu in kopija osebnega dokumenta,
– samostojni podjetniki – posamezniki:
fotokopija potrdila o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdanega s strani AJPES
(dokument na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejši od treh mesecev).
Prijavitelji morajo prijave oddati do 5. junija 2006 do 12. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg
1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – kulturni programi 2006« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– kulturni projekti 2006!«.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na
javni razpis – kulturni programi 2006!« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni projekti 2006!«.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več možno.
Vsak kulturni izvajalec lahko prijavi le
en projekt.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in
ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi o
izboru programa/projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v
letu 2006 razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 5. junija
2006 ob 13. uri v sejni sobi št. 55, IV. nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju
prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira
na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav: strokovna komisija bo za ocenjevanje
prijav uporabila naslednja merila:
A) za razpisno področje A (kulturni programi):
Programi društev bodo ovrednoteni v
skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine, ki
so opredeljeni v merilih za ocenjevanje.
B) za razpisno področje B (kulturni projekti):
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
e) aktualnost projekta za mesto Velenje,
f) predviden način prezentacije projekta,
g) partnerstva v projektu.
Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Višina razpisanih sredstev:
– za razpisno področje A znaša
3,800.000 SIT,
– za razpisno področje B znaša
3,000.000 SIT.

Mestna občina Velenje bo posamezni projekt (so)financirala največ do višine
300.000 SIT.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe/projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. Mestna
občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem
sklenila pogodbo o financiranju programa/projekta v letu 2006.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po
zaključku javnega razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan na naslednjih naslovih:
– za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (Kulturni dom
Velenje), pisarna št. 80, Titov trg 4, 3320
Velenje,
– za razpisno področje B: Mestna občina
Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori,
soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delovni dan na tel. št.
– za razpisno področje A: 03/58-71-276
(Tatjana Vidmar),
– za razpisno področje B: 03/89-61-864
(Barbara Pokorny) in 03/89-61-678 (Darja Plaznik) ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si.
Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Ob-12674/06
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Slovenj Gradec v letu
2006
Predmet javnega razpisa:
– agromelioracije,
– sofinanciranje nakupa apnene moke,
– podpore za delovanje strokovnih društev.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
V. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo vsak delovni
dan na tel. 02/88-121-24 ali 02/88-121-11
oziroma v prostorih Mestne občine Slovenj
Gradec, Referat za občo upravo, pritličje,
soba P 008.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev:
– vloge za (podpore za delovanje strokovnih društev) je potrebno vložiti s predpisanimi prilogami najkasneje do 12. 6.
2006,
– vloge za (agromelioracije in sofinanciranje nakupa apnene moke) je potrebno
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vložiti s predpisanimi prilogami najkasneje
do 21. 10. 2006.
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v glavni pisarni – vložišču
Mestne občine Slovenj Gradec ali poslane
po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Referat za občo upravo, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec

– so registrirani in imajo dejavnost, ki je
predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom občine Sežana in se izvaja na območju občine,
– bo prijavitelj izvedel prireditev (ali jo je
že izvedel) v letu 2006,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– ima prijavitelj prireditve zagotovljene
osnovne pogoje za realizacijo programov.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2006, ki jo imenuje
župan Občine Sežana za področje, ki je
predmet razpisa.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma
prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Razpisni kriteriji:
5.1. Splošni kriteriji razpisa:
– prireditev mora biti izvedena na območju občine Sežana,
– program prireditve mora biti namenjen
čim širšemu krogu občanov občine Sežana,
– program prireditve je finančno realno
ovrednoten in ima uravnoteženo finančno
zgradbo,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje
programa in ima poleg tega zagotovljene
tudi lastne in druge vire financiranja,
– sofinancirane prireditve morajo biti izvedene v tekočem proračunskem letu.
5.1. Prednostni kriteriji razpisa:
– prost vstop na prireditev,
– prijavitelj v programskem in izvajalskem pogledu presega splošno kakovostno
raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,
– prireditev je tradicionalna in se izvaja
več let zaporedoma,
– finančno poročilo in oddana bilanca
stanja za leto 2005,
– obiskanost prireditev,
– aktivna udeležba prijavitelja na občinskih, medobčinskih, državnih in medarodnih
prireditvah in tekmovanjih,
– aktivnost prijavitelja pri uveljavljanju in
utrjevanju pozitivne podobe občine Sežana
ter sodelovanje z Občino Sežana,
– pričakovan promocijski učinek prireditve,
– reference prijavitelja,
– izpolnjene obveznosti do Občine Sežana, v kolikor je prijavitelj že kandidiral na
razpise občine v prejšnjih letih.
6. Uporaba kriterijev:
Komisija bo glede na izpolnejvanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto programov
in izločila prijavitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev.
Komisija bo predlagala višino sredstev
za sofinanciranje posameznih programov
prijaviteljev. Programi se bodo praviloma
sofinancirali do višine 25% vrednosti programa, vendar največ v višini 10% vrednosti
razpisa. Kolikor bodo na razpis prijavljeni
programi prireditev presegali razpisano vi-

Št. 224
Ob-12678/06
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 6. točke 8. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 5/99 in 20/03), 9. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 7/99) Občina Hrastnik
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine na območju Občine
Hrastnik v prostorih ambulante na Dolu
pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13
1. Naročnik (koncedent): Občina Hrastnik.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: 1 program splošne
medicine.
3. Predmet koncesij: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju splošne
medicine.
4. Koncedent zagotavlja koncesionarju
pridobitev stanovanja oziroma pomoč pri rešitvi stanovanjskega vprašanja, brezplačno
uporabo poslovnega prostora in določeno
pomoč pri nabavi opreme.
5. Začetek in čas trajanja koncesije:
Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe med
koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
nedoločen čas.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je fizična oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
7.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
7.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;

7.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
8. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju
splošne ali družinske medicine: 25 točk;
– kvaliteta strokovnega dela na področju
splošne medicine v letu 2005: maksimalno
število točk 25;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2003-2005: maksimalno število točk 5.
9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature:
Ne glede na način dostave, morajo kandidature prispeti na naslov: Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v 30
dneh po objavi v Uradnem listu RS do najkasneje 12. ure.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: »splošna medicina«,
– naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: »splošna
medicina« je lahko samo ena kandidatura.
10. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o izbiri
bo odločil direktor občinske uprave Občine
Hrastnik z upravno odločbo, ki bo izdana
najkasneje v 10 dneh po prejemu poročila
razpisne komisije. V roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Hrastnik
s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji.
11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hrastnik,
interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v
vložišču Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Dodatne informacije pa lahko dobijo pri Bredi Šterbucl, tel.
03/56-54-390, faks 03/56-44-041, el. naslov.
breda.sterbucl@hrastnik.si.
Občina Hrastnik
Št. 430-11/2006
Ob-12682/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
13/06) in določil Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2006, sprejetega na 28. seji
Občinskega sveta Občine Sežana dne 9. 2.
2006 (Uradni list RS, št. 18/06) Občina Sežana objavlja naslednji
javni razpis
za sofinanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2006 (v
nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2006, s področja
kulture, turizma, športa in drugih sorodnih
področij, ki niso zajeti v programih drugih
razpisov Občine Sežana oziroma v letu
2006 niso bili financirani iz proračuna Občine Sežana.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati programe javnih prireditev, ki jih
pripravljajo društva, klubi, združenja, javni
zavodi in drugi subjekti (za programe, ki niso
del njihove redne dejavnosti).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo društva,
klubi, združenja, javni zavodi in drugi
subjekti, če:
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šino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu
ustreznih deležih.
7. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto
2006 znaša 3,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi in se zaključi 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– izjava, da program ni sofinanciran iz
proračuna Občine Sežana za leto 2006,
– vzorec pogodbe.
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisana izjava, da prijavitelj s programom, ki ga prijavlja, ni kandidiral na drugih razpisih Občine Sežana oziroma v letu
2006 ni bil financiran iz proračuna Občine
Sežana,
– prijava mora biti čitljivo izpolnjena in na
ustreznih mestih podpisana ter žigosana.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v
sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba
št. 10. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava prijav: vloga oziroma prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije in mora vsebovati
vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga oziroma prijava mora biti – v roku
15 dni od objave v Uradnem listu RS – predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni
ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis – Prireditve
in manifestacije 2006«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv oziroma ime in priimek,
naslov oziroma sedež.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in jih
posredovati v svojem, pravilno označenem
ovitku!
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
v razpisnem roku ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo in
so naštete v javnem razpisu pod točko 10.
V tem primeru bodo prijavitelji pozvani, da
prijavo dopolnijo v roku 8 dni.
Oddaja vloge oziroma prijave pomeni, da
se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog oziroma prijav iz nadaljnjega postopka izločila
vse vloge oziroma prijave prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge oziroma prijave in prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav,
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– vloge oziroma prijave, ki so nepo
polne.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Mateja Grzetič Žerjal 05/73-10-101
urad.zupana@sezana.si
13. Odpiranje vlog oziroma prijav in obveščanje o izboru:
Občina Sežana bo prijavitelje o izidu razpisa obvestila v roku 30 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi postopek.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Sežana
Št. 430-10/2006
Ob-12683/06
Na podlagi 36. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01
in 40/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
13/06), na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 18/06) in sprejetih določil na seji
komisije dne 24. aprila 2006 objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in
zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane
v vojnah za Slovenijo (v nadaljevanju:
razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2006, postavka 1020
namenjena za sofinanciranje programov
društev s področja: udeležencev NOB, društva TIGR, območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo in zveze rezervnih
častnikov.
2. Pravna podlaga: Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 13/06) in Odlok o proračunu Občine
Sežana za leto 2006 (Uradni list RS, št.
18/06).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Občini Sežana;
– da program omogoča vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2006;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo
obravnavala.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
2,646.233 SIT.
6. Društva se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov udeležencev NOB, društva

TIGR, območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo in zveze rezervnih častnikov
v Občini Sežana za leto 2005« in priložijo
vse zahtevane priloge, ki so navedene v
obrazcu prijave.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje:
javni razpis, obrazec za prijavo na razpis
in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni
pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki
Korošec vsak delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Bojani
Kermolj v sobi št. 66. Razpis in obrazci so
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
7. Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu.
8. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem
mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni
razpis – programi negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah na območju Slovenije«.
Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.
9. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih društev na
podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se zavržejo.
10. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na
seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 41401-00094/2006 0403 Ob-12688/06
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
na podlagi Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za
leto 2006 (MUV, št. 31/05), Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine
Maribor za leto 2006 (37. seja Mestnega
sveta Mestne občine Maribor z dne 24. 4.
2006) in na podlagi 26. sklepa s 37. seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor z
dne 24. 4. 2006
javni razpis
za sofinanciranje programov v javnem
interesu na področju kulture za leto
2006
1. Z javnim razpisom se dodelijo sredstva za sofinanciranje rednih dejavnosti kulturnih izvajalcev in organizatorjev na profesionalni stopnji strokovne zahtevnosti in na
področjih, ki niso zajeta v javnih službah
kulture (niso javni zavodi s področja kulture),
oziroma dejavnosti javnih služb kulturnih zavodov pomembno dopolnjujejo.
2. Na javni razpis lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Maribor
in imajo urejen pravni status za izvajanje
kulturne dejavnosti,
– kulturne programe, za katere kandidirajo na razpis, izvajajo kot neprofitno dejavnost,
– vsaj tri leta delujejo nadpovprečno
kvalitetno na svojem področju ali imajo pridobljen status društva, ki deluje v javnem
interesu,
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– pri izvedbi kulturnih programov dosegajo rezultate, pričakovane za poklicno
ukvarjanje s kulturo.
3. Mestna občina Maribor razpisuje sofinanciranje 7 programskih področij z naslednjo vsebino, višino sredstev ter merili:
1. Izvajanje in vzpodbujanje neformalnih kulturnih pobud s poudarkom na podpori
neinstitucionalni kulturi ter na načrtovanju,
spremljanju ter spodbujanju deficitarnih kulturnih praks v Mestni občini Maribor.
Višina razpisanih sredstev: 12,397.000
SIT.
2. Izvajanje in vzpodbujanje novih
ustvarjalnih kulturnih praks in tehnik s poudarkom na javni dostopnosti programov
najširšemu krogu uporabnikov.
Višina razpisanih sredstev: 9,085.000
SIT.
3. Izvajanje nekomercialne medijske
dejavnosti s poudarkom na vzpodbujanju
in promoviranju mladinske in študentske
ustvarjalnosti.
Višina razpisanih sredstev: 6,753.000
SIT.
4. Izvajanje in vzpodbujanje kulturne
ustvarjalnosti pri mladih s poudarkom na
srednješolski mladini.
Višina razpisanih sredstev: 4,335.000
SIT.
5. Izvajanje časopisne založniške dejavnosti s področja humanistike in družboslovja s posebnim poudarkom na mariborski
kulturni problematiki.
Višina razpisanih sredstev: 7,757.000
SIT.
6. Izvajanje vrhunskega – za mesto
reprezentančnega umetniškega programa,
s poudarkom na doseganju vrhunske izvajalske kakovosti v lastni produkciji kot tudi
na sistematičnemu delu z mladimi.
Višina razpisanih sredstev: 19,352.000
SIT.
7. Izvajanje neprofitne knjižne založniške dejavnosti s poudarkom na izdajanju
leposlovja in strokovne literature s področja
književnosti in humanistike.
Višina razpisanih sredstev: 12,374.000
SIT.
4. Prijava na razpis za programe mora
biti oddana na posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija vsebuje tudi kriterije in
merila za ocenjevanje oziroma vrednotenje
posameznih prijav na posameznih razpisnih
področjih ter vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna v
referatu za kulturo oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1 (soba 337/III) ter na spletni strani
http://www.maribor.si (razpisi).
5. Sofinancirani bodo tisti programi, ki
bodo v postopku izbire višje ovrednoteni.
6. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v
zaprtih kuvertah (priporočeno, s povratnico)
na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – za
stalne programe kulture 2006«.
7. Rok za oddajo prijav je 5. 6. 2006.
Nepopolne in prepozno prispele prijave ne
bodo obravnavane.
8. Odpiranje prijav bo 4. dan po zaključku razpisnega roka.
9. Predlagatelji izbranih programov bodo
o izboru pisno obveščeni v roku 15 dni po
sprejemu odločitve župana.
10. Dodatne informacije dobite v referatu
za kulturo oddelka za družbene dejavnosti,

št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju Občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje do 30. 6. 2006
in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega
je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe je celovito ter pravočasno plačilo kupnine
in izpolnitev pogojev, ki so navedeni v 1. točki tega razpisa. Kolikor kupec nepremičnine
ne bi izpolnil vseh obveznosti, navedenih v
1. točki tega razpisa in vseh ostalih obveznosti prevzetih s kupoprodajno pogodbo ter
bi prišlo do razdrtja kupoprodajne pogodbe
po kupčevi krivdi, bo prodajalka kot sankcijo
za neizvršene pogodbene obveznosti kupca
obdržala polovico zneska kupnine, kupcu bo
vrnila polovico kupnine brez obresti.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v
ponedeljek, 22. 5. 2006 ob 9. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. V objektu, ki se prodaja, se nahaja
najemnik, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Predmet prodaje se
prodaja po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak
ne bo upoštevano.
12. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev, je višina ponujene kupnine,
ob enaki ponujeni kupnini pa bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo na kupljeni
lokaciji ponudil večje število novih delovnih
mest.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v desetih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena.
17. Ogled
nepremičnine
je
mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št.
03/562-79-81, kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje

Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, soba 337/III, tel. 220-13-04
(Nataša Kocjančič) ali 220-13-06 (Judita Polegeg).
Mestna občina Maribor
Št. 195/2006
Ob-12712/06
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) ter načrta prodaje stvarnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2006
(Uradni vestnik Zasavja, št. 24/05), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: proizvodna hala
na naslovu Vodenska c. 49, Trbovlje, ki se
nahaja v območju urejanja z Odlokom o
ureditvenem načrtu za območje urejanja
P 7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja, št.
10/02, 5/04, 13/05). Proizvodna hala meri
neto ca. 2.682,60 m2 in je zgrajena na parc.
št. 830/51, 830/52, 830/53, 830/54, 830/55
in 830/56 k.o. Trbovlje.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 130,000.000 SIT. V ceni ni zajet
morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna
kupec.
Od kupca nepremičnine se zahteva, da
se s kupoprodajno pogodbo obveže:
– da bo do konca leta 2007 pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo nadomestnega
objekta v skladu s prostorskimi akti;
– da bo ta objekt zgrajen najkasneje do
konca leta 2008;
– da bo do konca leta 2008 na kupljeni
lokaciji zagotovil najmanj 40 novih delovnih
mest in sicer za obdobje, ki ne bo krajše od
petih let.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 5. 5.
2006 na občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8.
do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 19. 5. 2006, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako Ponudba za nakup proizvodne hale na Vodenski c. 49 – ne odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 18. 5. 2006 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za Ponudba za nakup proizvodne hale
na Vodenski c. 49.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
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javni razpis
za oddajo profitnega stanovanja v
najem
I. Predmet oddaje:
– enoinpolsobno stanovanje v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Ul. Vilka Kledeta 7 v Postojni, s površino 52,20 m2;
– stanovanje je vseljivo takoj in se oddaja
za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja
najemne pogodbe. Varščina za najem znaša
tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku
najemnega razmerja najemniku vrne.
II. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 znaša 45.000 SIT.
Najemnina je vezana na euro in se usklajuje
mesečno z indeksom rasti cen na drobno v
Republiki Sloveniji za pretekli mesec.
III. Priloge k vlogi: interesenti za najem
stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti: podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje, višino
ponujene mesečne najemnine, potrdilo o
državljanstvu in stalnem bivanju, potrdilo
izplačanih zadnjih treh neto plačah zase
in drugih prejemkih zase in za vse bodoče
uporabnike.
IV. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev
(državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene
najemnine in materialno stanje vlagatelja in
bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim
uporabljali stanovanje.
VI. Oddaja vloge
Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do
vključno ponedeljka, 15. 5. 2006 do 14.30,
na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, s pripisom (za razpis – profitno stanovanje).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, če je oddana kot priporočena dne 15. 5. 2006.
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne
zavrnejo.
Občina Postojna si pridržuje pravico, da
najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi
razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnine,
ki je predmet javnega razpisa za oddajo
so na voljo na naslovu Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna – Oddelek za
okolje, prostor in urbanistično načrtovanje
– pisarna 6/P.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 3528-5/2006
Ob-12664/06
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03), 16.
člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 ter Ur. list
RS, št. 31/99) in sklepa Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica št. 3528-5/2006 z dne
2. 2. 2006 razpisuje
javno dražbo
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe: poslovni prostor-skladišče na naslovu Podgrad 21 v izmeri 51 m2. Izklicna cena za poslovni prostor je 1,360.000 SIT. V ceni ni zajet davek,
ki se obračuna posebej in ga plača uspeli
dražitelj.
II. Pogoji javne dražbe:
1. Javna dražba bo potekala ustno v
slovenskem jeziku. Javna dražba se bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list, RS,
št. 12/03 in 77/03).
2. Vse stroške v zvezi z realizacijo kupoprodajne pogodbe, vključno s plačilom davka na promet nepremičnin oziroma davka
na dodano vrednost, ki ga odmeri pristojni
davčni organ, stroške cenitve v višini 75.600
SIT, overitve ter stroške zemljiškoknjižnega
vpisa, ki ga lahko predlaga vsaka pogodbena stranka, se zaveže nositi kupec.
3. Nepremičnina, ki je predmet te pogodbe, se odproda v celoti po sistemu videnokupljeno, ter glede na trenutno zemljiškoknjižno stanje, tako, da se kupec odpoveduje
pravici izpodbijati to pogodbo iz katerihkoli
razlogov, zlasti glede vpisa etažne lastnine
ter velikosti, lege in gradbenega stanja kupljene nepremičnine.
4. Najnižji znesek vsakega višanja izklicne cene na dražbi je 100.000 SIT.
5. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, vendar ne sme biti nižja od
izklicne cene.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30. dneh po opravljeni
javni dražbi. V primeru, da je krivda za nepodpis pogodbe na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
7. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino in vse zgoraj
navedene stroške v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine
Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470 pri
Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-5/2006, sicer je pogodba razdrta po samem zakonu. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
8. Prehod lastništva: prodajalec bo predmetno nepremičnino, izročil kupcu v last in
posest po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, kupec pa bo od dne podpisa in
overitve te pogodbe plačeval vse davke in
druga javna bremena, odpadajoča na kupljeno nepremično imetje.
9. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri
Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-5/2006. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
10. Ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. št. 05/71-41-361 int. 124.
11. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– 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), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– 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 dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
III. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. list RS,
št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija.
IV. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe:
Javna dražba bo potekala dne 24. 5.
2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobijo interesenti na Občini Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, soba 11/II ali na telefon 05/71-41-361
int. 124.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 478-18/2006-0507
Ob-12690/06
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 29. in 40. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba
US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS,
16/02 in 51/02), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
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Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. poslovni prostor v izmeri 44,35 m2,
ležeč v objektu na naslovu Koprivnica 24
v Koprivnici, stoječ na zemljišču parc. št.
7/10 – dvorišče v izmeri 555 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 83 m2 in poslovna stavba v izmeri 148 m2, vpisanem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 163 k.o. Koprivnica,
2. poslovni prostor v izmeri 50,43 m2,
vpisan v zemljiškoknjižnem podvložku št.
2017/1 k.o. Krško pod E.1 – poslovni prostor št. 8 v kleti, CKŽ 29, Krško v izmeri
50,43 m2, ležeč v objektu na naslovu CKŽ
29, Krško, stoječem na zemljiščih parc. št.
3113 – dvorišče v izmeri 128 m2 in parc. št.
3951 – stan. st.-stavbišče v izmeri 230 m2,
vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št.
2017 k.o. Krško,
3. poslovni prostor v izmeri 88,31 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta krških žrtev
59 v Krškem, stoječ na zemljišču parc. št.
3085/6 – sst. stavb. v izmeri 218 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem seznamu št. VIII.
k.o. Krško, zemljiščih parc. št. 3051/31 –
sst. stavb. v izmeri 37 m2 in parc. št. 3051/32
– sst. stavb. v izmeri 185 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 426 k.o. Krško ter
zemljiščih parc. št. 2918/12 – sst. stavb. v izmeri 154 m2 in parc. št. 2918/13 – sst. stavb.
v izmeri 5 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1181 k.o. Krško,
4. poslovni prostor v izmeri 52 m2, ležeč
v objektu na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem, stoječ na zemljišču parc. št. 414/1.S
– stanovanjska stavba v izmeri 429 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 704
k.o. Stara vas,
5. poslovni prostor v izmeri 82,77 m2,
ležeč v objektu na naslovu Titova 98 na
Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št.
454/3 – njiva v izmeri 239 m2 in travnik v izmeri 310 m2 in parc. št. 130.S – stavbišče v
izmeri 594 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku št. 125 k.o. Dovško,
6. poslovni prostor v izmeri 96,35 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta 4. julija 42 v
Krškem, stoječ na zemljišču parc. št. 414/1.
S – stanovanjska stavba v izmeri 429 m2,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
704 k.o. Stara vas,
7. poslovni prostor v izmeri 44,50 m2, ležeč v objektu na naslovu Cesta 4. julija 42 v
Krškem, stoječ na zemljišču parc. št. 414/1.
S – stanovanjska stavba v izmeri 429 m2,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
704 k.o. Stara vas,
8. objekt na naslovu Gorenji Leskovec
21, stoječ na zemljiščih parc. št. 231/1 – sadovnjak v izmeri 1484 m2, dvorišče v izmeri
683 m2, njiva v izmeri 656 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 43 m2 in parc. št. 231/2
– gospodarsko poslopje v izmeri 288 m2,
vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 58
k.o. Gornji Leskovec,
9. objekt na naslovu Koprivnica 1 v Koprivnici, stoječ na zemljišču parc. št. 5/2
– stavbišče v izmeri 524 m2, vpisanem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 27 k.o. Koprivnica.
Predmeta prodaje pod zaporednima številkama 6 in 7 se prodajata v kompletu po
skupni ocenjeni vrednosti.
Predmeti prodaje pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 so zasedeni z
najemniki. Predmeta prodaje pod zaporednima številkama 8 in 9 sta v delu zasede-

izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri
enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri
prvi javni dražbi,
– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca
iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot
dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana
kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za posamičen
predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmetov
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/498-12-79 ali tel. 07/498-12-91, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic
Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Krško

na z najemniki. Predmeti prodaje so v lasti
Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 22. 5.
2006 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi
»A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 3,618.457,18 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 1,935.974,87 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 3 je izklicna cena 18,778.192,01
SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 4 je izklicna cena 12,875.111,92
SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 5 je izklicna cena 13,047.550,08
SIT,
– za predmeta prodaje pod zaporednima številkama 6 in 7 je izklicna cena
21,727.525,92 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 8 je izklicna cena 16,965.300 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 9 je izklicna cena 30,331.900 SIT.
Pri predmetih prodaje so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu
skupnih prostorov v razmerju do vrednosti
odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
100.000 SIT.
Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi dražitelji za
predmete prodaje, bodo v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8
dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR
prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe
plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
za posamičen predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z
najemnikom ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora
izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom in pri katerem najemnik ne

Stran

Ob-12693/06
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu, opr. št. St 34/2004, z dne
13. 4. 2006 objavlja
javno dražbo
dne 17. 5. 2006 ob 9. uri v sobi št. 38
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Prodaja se 1/2 stanovanjske hiše, 1/2 gospodarskega poslopja in 1/2 pripadajočega
zemljišča na parc. št. 799/4, vl. št. 607, k.o.
Legen za izklicno ceno 12,083.847 SIT.
Solastniki imajo predkupno pravico.
Pogoji javne dražbe:
– na dražbi lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe, ki so državljani RS,
– polog – 10% izklicne cene na TRR
20450-0254973385, ki bo neuspelim dražiteljem vrnjen v treh dneh,
– dokazila se predložijo na kraju javne
dražbe.
Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj je dolžan skleniti pogodbo v osmih dneh po dražbi in plačati kupnino
v 15 dneh po sklenitvi pogodbe, sicer se
prodaja razveljavi in varščino obdrži stečajni dolžnik.
Prometni davek in vse stroške prepisa
lastništva plača kupec.
Vse ostale informacije so na voljo pri stečajnem upravitelju odvetniku Miranu Ocepku, na tel. 02/88-21-650.
Gradbeništvo Jožef Kresnik s.p. –
v stečaju
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Razpisi delovnih
mest
Št. 110-100/2006-31111
Ob-12463/06
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 okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Novem mestu.
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. 1/06-245
Ob-12465/06
Svet Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem
Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
na podlagi 33. člena Statuta in 34. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96)
objavlja razpis za delovno mesto:
direktorja/ice Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.
Za direktorja/ico doma je lahko imenovan
kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – ZSV-UPB1).
Direktorja/ico imenuje svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno
varstvo po predhodnem mnenju pristojnega
organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom
sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela doma. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s
kratkim življenjepisom naj kandidati(tke) pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici
na naslov: Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu z oznako:
»Za razpis za direktorja/ico« in s pripisom
»Ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Št. 110-93/2006-31111
Ob-12466/06
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 okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
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jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-98/2006-31111
Ob-12467/06
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) 5 prostih mest okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1100-27/2006/1
Ob-12468/06
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pod šifro 2177 – svetovalec (m/ž) (št.
javnega natečaja: 1100-27/2006).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo
naloge opravljal(a) v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, ekonomske ali naravoslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami v državni upravi in z
izobrazbo družboslovne smeri.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– 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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada uradni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (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 in
– pisno izjavo v kateri kandidat 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;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, 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
javni natečaj, št. …. in navedbo delovnega
mesta«), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za
vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja 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 javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Urška Zajšek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1101-33/2006/1
Ob-12470/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri,
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– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– priprava, spremljanje in analiziranje
napovedi denarnih tokov po skupinah proračunskih uporabnikov,
– spremljanje pozicije zakladniškega podračuna,
– usklajevanje analitičnih evidenc z GKZ
in UJP,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Zakladnici
enotnega zakladniškega računa države,
Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu svetovalec III.
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
1101-33/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.

– izvajanje strokovnega nadzora nad
razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva;
– pripravljanje in usklajevanje načrta klasifikacijskih znakov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Namesto potrdila o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje, lahko kandidati podajo pisno izjavo ter ravno tako
lahko kandidati podajo pisno izjavo namesto
potrdila krajevno pristojnega sodišča o tem,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi zgoraj navedenega kaznivega
dejanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja Glavne pisarne, ki se
opravlja v nazivih višji referent II ali višji
referent I.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani, oziroma v njegovih uradnih
prostorih.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto vodja Glavne pisarne, šifra
110-97/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske
in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na spletni strani
Ministrstva za javno upravo oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Špela Intihar, telefonska številka 01/478-18-84.
Ministrstvo za javno upravo

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, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-64-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-12474/06
Svet Osnovne šole Šmarje pri Jelšah,
Vegova ulica 26, Šmarje pri Jelšah, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFI (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5. let.
Predvideni začetek mandata bo dne
24. 10. 2006, oziroma skladno s soglasjem
ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najkasneje v
8. dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Vegova
ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako
»Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Št. 110-97/2006/1
Ob-12689/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/2005 – uradno
prečiščeno besedilo in 113/2005, v nadaljevanju: ZJU) ministrstvo za javno upravo
objavlja naslednji javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
vodja Glavne pisarne v Ministrstvu za
javno upravo, Sekretariatu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo višjo strokovno izobrazbo
(VI) družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj tri leta in sedem
mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma ga morajo v skladu s prvim odstavkom
89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
Delovno področje:
– vodenje Glavne pisarne;
– izvajanje najzahtevnejših strokovnih
nalog pisarniškega poslovanja;
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Št. 1102-20/2006/1
Ob-12691/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pripravnik (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v Sektorju za demografske in socialne
statistike, v Oddelku za statistiko socialnih storitev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas 10
mesecev, s polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na
uradniško delovno mesto svetovalec, ki se
lahko opravlja uradniških nazivih svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Delo bo opravljal v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za statistiko socialnih storitev, na področju statistike
inovacij in financiranja izobraževanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-20/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za
prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel, MS Access in
drugih programskih paketov za statistično
obdelavo podatkov;
– s poznavanjem sistema financiranja
izobraževanja in/ali področja inovacijske
dejavnosti;
– z znanjem osnov statistične teorije;
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– s poznavanjem evropskega in slovenskega statističnega sistema;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidatov za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri
gospe Tatjani Škrbec, na telefonski številki
01/23-40-794 ali po elektronski pošti: tatjana.skrbec@gov.si.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-12694/06
Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg
24, Šmarje pri Jelšah, na podlagi 56. in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 ZJU-UPB2 uradno prečiščeno
besedilo) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – generalist, koordinator programov.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec
III, II in I.. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Okvirna vsebina dela: samostojna priprava in izvajanje razvojnih projektov, podjetniško svetovanje, izdelovanje investicijskih
elaboratov in poslovni načrtov, računovodske in finančne naloge, samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– poznavanje osnovnih računalniških
programov,
– vozniški izpit B kategorije,
– opravljen strokovni preizkus znanja iz
splošnega in specialističnega podjetniškega
svetovanja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mora
kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije
– 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
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Potrdili iz predzadnje in zadnje alinee
prejšnjega odstavka ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat
moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– pisna izjava oziroma potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– pisna izjava kandidata oziroma potrdilo
pristojnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče).
Če izbrani kandidat nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita iz upravnega postopka, ju
mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, strokovna usposobljenost
kandidatov pa se bo presojala na podlagi
dokazil v prijavi in razgovora s kandidati.
Rok prijave je 8 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS. Pisne prijave
z dokazili se pošljejo na naslov: Razvojna
agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, s pripisom »javni natečaj«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od izbire kandidata. O izbiri
na razpisano delovno mesto bo izbranemu
kandidatu izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Z
izbranim kandidatom bomo po dokončnosti
sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri Bojani Žaberl, na tel.
03/817-18-66.
Razvojna agencija Sotla
Ob-12695/06
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za
naslednja prosta uradniška delovna mesta:
1. Sekretar v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost. Naloge na tem
delovnem mestu se opravljajo v nazivu sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
sekretar.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpiti iz javne uprave.
Želena znanja:
– znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje politike EU ter s tem povezanih programov,
– poznavanje oziroma izkušnje na področju tehnološkega razvoja,
– poznavanje politike podjetništva in
konkurenčnosti,
– izkušnje na področju projektnega vodenja skupin.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– neposredna pomoč generalnemu direktorju pri vodenju direktorata in strokovnih
nalog,
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– koordinacija del ter priprava ukrepov
na podlagi politike DPK,
– vodenje in sodelovanje programov,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– izvajanje nalog vodenja »enote ministrstva« v Mariboru,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
2. Podsekretar v Direktoratu za notranji trg-Sektorju za reševanje in prestrukturiranje podjetij. Naloge na tem delovnem
mestu se lahko opravljajo v nazivu podsekretar in sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpiti iz javne uprave.
Želena znanja:
– znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– dobro poznavanje izkazov poslovanja
podjetij,
– praktične izkušnje s področja kriznega
vodenja,
– delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– sodelovanje pri pripravi predpisov,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
3. Podsekretar v Direktoratu za energijo. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivu podsekretar in sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
podsekretar.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpiti iz javne uprave.
Želena znanja:
– znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– opravljen pravniški državni izpit,
– znanje angleškega jezika,
– poznavanje evropskega prava ter
– poznavanje področja energetike in rudarstva.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
4. Podsekretar v Službi za informacijsko tehnologijo. Naloge na tem delovnem
mestu se lahko opravljajo v nazivu podsekretar in sekretar. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.

Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in
pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo na delovnih mestih
pod 1., 2. in 4. točko se bo opravljalo na
sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Delo na delovnem mestu
pod točko 3. pa se bo opravljalo na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata
za energijo, Dunajska 48, Ljubljana.
Izbrani kandidati bodo morali predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga Krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite:
– za delovno mesto pod 1. in 4. točko: po
tel. 01/478-32-11 (Jožica Nagode),
– za delovno mesto pod 2. točko: po tel.
01/478-32-17 (mag. Zlatko Zupanc) in
– za delovno mesto pod 3. točko: po tel.
01/478-71-67 (dr. Igor Šalamun).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo

Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem smer organizacijska-informatika,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpiti iz javne uprave.
Želena znanja:
– znanje tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje delovanje TSM sistema
(arhiviranje podatkov),
– izkušnje s sistemskim administriranjem
Novell strežnikov in delovanjem postaj z
operacijskim sistemom Microsoft Windows
2000 in XP,
– poznavanje zakonitosti delovanja lokalnih omrežij,
– poznavanje okolja Lotus Notes.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– izvajanje najzahtevnejših operativnih
nalog na področju računalniške in telekomunikacijske tehnologije,
– izvajanje načrtovanja informacijskih
rešitev v zvezi z zagotavljanjem delovanja
strežnikov, omrežij in operacijskih sistemov,
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU).
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V primeru, da ima
kandidat opravljen pravniški državni izpit, se
mu v skladu s prvim odstavkom 167. člena
ZJU prizna del državnega izpita iz javne
uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika oziroma angleškega jezika (če ga kandidat ima) in
– dokazila – reference za delovne izkušnje, ki predstavljajo prednost pri izbiri.
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Št. 22
Ob-12696/06
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana,
razpisuje tri delovna mesta
ravnateljev/-ic organizacijskih enot:
1. gimnazije in veterinarske šole,
2. živilske šole in
3. središča za izobraževanje odraslih.
Kandidat-ka za vsako od treh razpisanih delovnih mest mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
98/05 in 64/01).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september
2006, oziroma skladno s Sklepom o imenovanju in soglasju ministra k imenovanju.
Pisne prijave, dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah, program oziroma vizija razvoja in
dela šole, ter kratek življenjepis pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda, Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana,
s pripisom za razpis ravnatelja/-ice.
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O pomanjkljivih prijavah brez dokazil ne
bo mogoče odločati.
Kandidati boste prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Biotehniškega izobraževalnega
centra Ljubljana
Št. 110-92/2006-31111
Ob-12697/06
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 okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto 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. 1101-32/2006/1
Ob-12698/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno oziroma 3 leta in 4 mesece za
univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi),iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
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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:
– odgovornost za enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig proračunskih uporabnikov (vodenje glavne knjige),
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige,
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračunske uporabnike,
odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za sestavo letnega poročila,
– odgovornost za sprotno informiranje
proračunskih uporabnikov o porabi proračunskih sredstev glede na posamezno predpisano vrsto stroška in glede na preobremenitve,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov v Oddelku za računovodstvo proračunskih uporabnikov, Jesenkova 3, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III.
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
1101-32/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na številko 01/369-60-10
(Marija Janc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Su 010111/2006
Ob-12700/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 - UPB 2) Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
pravosodni sodelavec – sodni referent v zemljiški knjigi, 1 prosto delovno
mesto.
1. Delovno mesto »pravosodni referent«
je uradniško delovno mesto, delo se lahko
opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II,
pravosodni sodelavec I; izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne
smeri,

– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil in obvestil s področja zemljiške knjige,
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
zemljiške knjige,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov
skladno s Sodnim redom in drugimi predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča,
– delo s strankami,
– opravljanje potrebnih strojepisnih del in
vseh administrativno tehničnih del v zvezi z
izdanimi odločbami in odredbami,
– ugotavljanje pravnomočnosti,
– opravljanje drugih del, določenih s
predpisi s področja zemljiške knjige.
4. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
upravnem izpitu in izpitu iz sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma druge
verodostojne listine, iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, (potrdilo
izda krajevno pristojno sodišče).
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
5. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, 4240
Radovljica.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja in čas opravljanja
dela) naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Okrajno sodišče v Radovljici, Urad predsednice, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,
z oznako »javni natečaj«.
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V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/271-12-14, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Radovljici
Št. 02-204/06
Ob-12701/06
Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi:
pomočnik generalnega direktorja za
pravno področje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– poznavanje orodij za urejanje teksta,
– 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih
delih.
Mandat pomočnika generalnega direktorja za pravno področje traja 4 leta.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po opravljeni izbiri.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-12702/06
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
1. Svetovalec v Občinskem inšpekto
ratu.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, II in III. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
prometne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
2. Višji svetovalec v Oddelku za finance in gospodarstvo – vodja Sektorja za
vodenje proračuna.
Delovno mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec I in II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev pri posameznih delovnih mestih, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:

– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdila bo
izbrani kandidat dostavil naknadno);
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora
ta pogoj izpolniti v roku enega leta od dne
imenovanja v naziv.
Nepravočasne in nepopolne vloge, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna
komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo
opravljali na sedežu Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje (Kadrovska služba,
zaprta ovojnica – za javni natečaj – z oznako zaporedne številke objavljenega delovnega mesta).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko pridobite pri
Tini Vrečko, na tel. 03/42-65-737.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Celje
Št. 36/06
Ob-12704/06
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Vipavska 13, Rožna Dolina, 5000 Nova
Gorica na podlagi 25.a, 25.b in 25.c člena
statuta razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja/strokovne di
rektorice Zavoda za zdravstveno varstvo
Nova Gorica.
Delovno mesto razpisujemo za mandatno obdobje 4 let s polnim delovnim časom
in možnostjo ponovnega imenovanja.
Strokovni direktor / strokovna direktorica
istočasno vodi enega od oddelkov oziroma
enot v ZZV.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– opravljena specializacija s področja
ene izmed dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev in program vodenja stro-
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kovnega dela zavoda v pisni obliki naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni od
objave v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Vipavska
cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica z
oznako »Ne odpiraj – razpis za strokovnega
direktorja – strokovno direktorico«.
Vsi kandidati bodo povabljeni k predstavitvi programa vodenja strokovnega dela
zavoda Strokovnemu svetu.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v skladu z zakonom.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica
Št. 20/06
Ob-12706/06
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o. (Ur. l. RS, št. 82/04), 22. in 23. člena
Poslovnika o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o. ter sklepov Sveta ustanoviteljev št.
107-SU/2006 z dne 19. 4. 2006, Razpisna
komisija Sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. objavlja razpis za
direktorico/direktorja družbe JAVNO
PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA
d.o.o.
Kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja morajo izpolnjevati poleg z zakonom
določene še naslednje razpisne pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– organizacijske sposobnosti ter poznavanje dejavnosti in problematike javnega
podjetja,
– predložitev programa dela za mandatno obdobje.
K prijavi z življenjepisom in navedbami
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidatke/kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju tujega jezika ali potrdila visokošolske
organizacije o opravljenem izpitu iz tujega
jezika.
Izbrani kandidatka/kandidat bo imenovan-a za mandatno dobo štiri leta.
Kandidatke/kandidati naj popolne pisne
prijave z zahtevanimi dokazili in programom
dela pošljejo v roku 14 dni od objave razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding
Ljubljana, d.o.o., »Za razpisno komisijo – Ne
odpiraj (JP VO-KA)«, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upoštevala.
Prijavljeni kandidatke/kandidati bodo o
izbiri obveščeni v roku 8 dni od imenova
nja.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/306-10-18 Helena Regina,
predsednica razpisne komisije.
Razpisna komisija
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
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Št. 31/06
Ob-12707/06
Svet vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6,
1210 Ljubljana, razpisuje prosto delovno
mesto:
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53. in 92. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05), in sicer:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
za svetovalnega delavca v vrtcu,
– ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
– ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma
si ga bo pridobil najkasneje 1 leto po začetku mandata,
– ima 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 ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je 1. 9. 2006 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o
dosedanjih delovnih izkušnjah, vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje pošljite v
8 dneh po razpisu na naslov Svet Vrtca
Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, z oznako: »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Vloge, ki ne bodo popolne, se ne bodo
obravnavale v postopku izbire kandidata.
Kandidati boste pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Šentvid
Št. 37/06
Ob-12709/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 30. členom Statuta
Občine Hoče-Slivnica, župan Občine HočeSlivnica objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – za finance.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec II, v prostorih
Občine Hoče-Slivnica.
Opis dela:
– priprava in izvajanje finančnega dela
proračuna, priprava zaključnega računa,
cen investicij,
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje izvajanja plačilnega prometa,
– vodenje in izvajanje strokovnih del financ in računovodstva,
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– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
1. univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
2. državni izpit iz javne uprave,
3. strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. najmanj 6 let delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– 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 je izdalo Ministrstvo
za pravosodje (original),
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita
iz upravnega postopka, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v roku enega leta, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311
Hoče, z oznako »javni natečaj za delovno
mesto višji svetovalec za finance«.
Informacije dobite na tel. 02/61-65-325,
Liljana Adanič.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 37/06
Ob-12710/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 30. členom Statuta

Občine Hoče-Slivnica, župan Občine HočeSlivnica objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za gospodarske javne
službe in splošne zadeve.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v prostorih Občine Hoče-Slivnica.
Opis dela:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– vodenje in spremljanje dela gospodarskih javnih služb,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za izvajanje razpisov gospodarskih javnih
služb,
– samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– priprava javnih razpisov za izvajanje
gospodarskih javnih služb,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
1. univerzitetna izobrazba politološke
smeri,
2. državni izpit iz javne uprave,
3. strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– 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 je izdalo Ministrstvo
za pravosodje (original),
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita
iz upravnega postopka, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v roku enega leta, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311
Hoče, z oznako »javni natečaj za delovno mesto svetovalec za gospodarske javne
službe in splošne zadeve«.
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Informacije dobite na tel. 02/61-65-325,
Liljana Adanič.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Občina Hoče-Slivnica

– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o nižjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z
največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti
kandidati, ki bodo predložili vsa zahtevana
dokazila in bodo na podlagi teh izkazali,
da izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim
kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo z izbranim kandidatom sklenila pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi
dokazili na naslov: Državni zbor RS, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636,
1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN
– Direktorat« v 8 dneh od dneva objave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja
Oddelka za organizacijo in kadre, na tel.
01/478-94-66.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija, Državni zbor

Št. 37/06
Ob-12711/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 30. členom Statuta
Občine Hoče-Slivnica, župan Občine HočeSlivnica objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za premoženjsko pravne in
splošne zadeve.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v prostorih Občine Hoče-Slivnica.
Opis dela:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– pomoč pri pripravi aktov in drugih najzahtevnejših gradiv,
– priprava in izvajanje javnih naročil,
– vodenje in spremljanje evidence javnih
naročil,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil, programov razpolaganja s premoženjem,
– priprava in izvajanje premoženjsko
pravnih zadev,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
1. univerzitetna izobrazba pravne smeri,
2. državni izpit iz javne uprave,
3. strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– 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 je izdalo Ministrstvo
za pravosodje (original),
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena

pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (original).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita
iz upravnega postopka, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v roku enega leta, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov:
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311
Hoče, z oznako »javni natečaj za delovno
mesto svetovalec za premoženjsko pravne
in splošne zadeve«.
Informacije dobite na tel. 02/61-65-325,
Liljana Adanič.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom,
ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Občina Hoče-Slivnica
Ob-12713/06
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
vodja pisarne direktorata, ki se lahko
opravlja v nazivih višji referent III, II ali I v
Direktoratu.
Delovne naloge:
– opravljanje organizacijskih, administrativnih in manj zahtevnih strokovnih del,
– organiziranje in koordiniranje poslovnih
stikov in sestankov, posredovanje zvez in
sporočil za direktorja ter usklajevanje njegovih obveznosti,
– evidentiranje, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– vodenje zahtevnejše dokumentacije in
evidenc,
– pisanje in urejanje besedil ter zbiranje
in obdelava gradiv in dokumentov.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– VI. stopnja izobrazbe družboslovne
smeri,
– strokovni upravni izpit,
– nižji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo dokazila o zahtevani izobrazbi,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba, in/ali fotokopijo verodostojnih listin, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
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Št. 1100-29/2006-01072-06 Ob-12714/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št.: 56/02, 23/05,
62/05, 75/05, 113/05, 21/06 in 23/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni
upravi RS, Davčni urad Velenje,
Davčni kontrolor v referatu za fizične
osebe.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
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v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/-ko
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas z 2-mesečnim
poskusnim delom.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali druge
ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: DURS, Davčni
urad Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Mariji Gregorc,
tel.: 03/8961-832.
Davčna uprava RS
Su 010603/2006
Ob-12715/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2,
Ur.l. RS, št. 32/06), Okrajno sodišče v Žalcu,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
Svetovalec v pravosodju.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh nazivih:
– svetovalec v pravosodju III,
– svetovalec v pravosodju II,
– svetovalec v pravosodju I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec v pravosodju III na Okrajnem sodišču v Žalcu.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnim razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06), morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Okvirna vsebina dela: opravljanje strokovnih del v postopkih pri sodišču, spremljanje in proučevanje prakse in strokovne
literature, priprava poročil, analiz in infor-
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macij, strokovnih referatov, pravnih mnenj,
vodenje in usklajevanje dela na področju
evidenc, sodelovanje pri izvajanju uprave
pravosodnega organa.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in izpitu iz sodnega reda,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
V naziv je lahko imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz sodnega reda pod pogojem, da izpita opravi najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi
lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v
peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo
moral izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Žalcu, Urad
predsednika, Levstikova 10, Žalec z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Žalcu.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Okrajno sodišče v Žalcu

Druge objave
Št. 110-99/2006-31111
Ob-12464/06
Na podlagi 71. člena Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 27/06), Ministrstvo za
pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev treh okrožnih sodnikov na Vrhovno
sodišče Republike Slovenije. Okrožni sodniki bodo dodeljeni na evidenčni oddelek.
Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
b) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Okrajni
sodnik bo dodeljen na evidenčni oddelek
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Predvideni čas dodelitve je 3 leta.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-12475/06
Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ur. l.
RS, št. 87/01) in sklepa upravnega odbora
z dne 24. 4. 2006, objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin
1. 0 Predmet prodaje:
1.1 Počitniška prikolica Adria Unica B
461 UB z baldahinom in pripadajočo kamp
opremo. Prikolica je registrirana, izdelana
leta 1999, ima pet ležišč in mini kuhinjo ter
se nahaja v kampu Čikat na Malem Lošinju, Hrvaška. Izklicna cena znaša 1,453.600
SIT.
1.2 Počitniška prikolica Adria Unica B
461 UB z baldahinom in pripadajočo kamp
opremo. Prikolica je registrirana, izdelana
leta 1996, ima pet ležišč in mini kuhinjo ter
se nahaja v kampu Čikat na Malem Loši
nju, Hrvaška. Izklicna cena znaša 1,139.100
SIT.
2.0 Pogoji prodaje:
– Vse predpisane dajatve plača kupec. V
izklicni ceni je zajet DDV.
– Premičnine se prodaja v stanju kakršnem so, po načelu “videno – kupljeno”.
– Premičnine preidejo v posest in last
kupca po plačilu celotne kupnine.
3.0 Pogoji za udeležbo na razpisu:
– pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma firmo ponudnika in njegov točen
naslov, številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine, ponudbeno ceno v SIT, navedbo premičnine
in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbo mora
podpisati odgovorna oseba ali od nje pooblaščena oseba;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo;
– ponudniki plačajo varščino za nakup premičnine v višini 10% ponudbene
cene na transakcijski račun Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije številka 01100-6030274014, sklic na številko
240000, namen plačila “Za javni razpis – prikolice”;
– 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.
4.0 Postopek zbiranja ponudb:
– rok za vložitev pisnih ponudb je do vključno ponedeljka, 22. 5. 2006, do 12. ure;
– 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 prikolic”;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje;
– kot najugodnejši ponudnik za nakup
predmetne premičnine bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ponudnika ponudita enako najvišjo ponudbeno
ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih;
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– o izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 15 dneh od zadnjega dneva,
določenega za predložitev ponudb;
– ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih elementov ali ne bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne ponudbe,
bodo izločene že pri odpiranju ponudb;
– ponudniki bodo o morebitnem izboru
najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5
dneh po odločitvi o izbiri;
– prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji
premičnine, oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi;
– izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri;
– izbrani ponudnik mora kupnino za premičnino plačati najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na številko
240000;
– 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.
5.0. Informacije: dodatne informacije dobijo interesenti na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna
enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj, vsak delavnik od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure, po
tel. 04/237-03-13 (Gordan Jocić). Po predhodni najavi je možen ogled premičnin.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Dopolnjevanje vlog je možno le v roku
javnega poziva z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge
pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Jasna Jazbec Galeša (tel.: 07/39-39-204 ali
jasna.jazbec.galesa@novomesto.si).
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega poziva najpozneje
v enem mesecu od zaključka roka javnega
poziva.
Mestna občina Novo mesto

Ob-12692/06
Na podlagi Pravilnika o izvedbi javnih
razpisov na županovih postavkah v Mestni
občini Novo mesto (šifra: 093-39/2006) ter
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 68/01, 44/02 in 72/05)
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev
za sofinanciranje rednega dela društev
upokojencev v letu 2006
1. Predmet javnega poziva: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje delovanja društev upokojencev,
ki delujejo na območju Mestne občine Novo
mesto, s katerim bo društvom omogočeno
redno delo v letu 2006.
2. Cilj javnega poziva: namen javnega
poziva je sofinancirati redno delo društev
upokojencev za leto 2006. Sredstva so zagotovljena na postavki 01 08 4004.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Javni poziv je namenjen izključno:
– društvom upokojencev, ki delujejo na
območju Mestne občine Novo mesto.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom dela oziroma z aktivnostjo znotraj
le-tega kandidira samo na en javni poziv
oziroma javni razpis Mestne občine Novo
mesto.
4. Izpolnjevanje pogojev javnega poziva
Izpolnjevanje pogojev za prijavo ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne
občine Novo mesto za področje, ki je predmet javnega poziva.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih
pogojev.

5. Splošni razpisni kriteriji
– realizacija plana dela društva v letu
2005,
– spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih projektov,
– tehnična in organizacijska usposobljenost za realizacijo zastavljenega programa,
– projekti, ki prispevajo k uveljavitvi kulturne podobe Novo mesto,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto pri oblikovanju občinskih programov.
6. Prednostni razpisni kriteriji oziroma
merila
1. Število članov društva.
2. Izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto za leto 2005 (podano poročilo o delu).
3. Realizacija projektov v letu 2005 (na
prireditvah, odmevnost v strokovni in širši
javnosti).
4. Projekti presegajo raven članstva.
5. Društva so člani Pokrajinske zveze
društev upokojencev Novo mesto.
7. Uporaba kriterije: komisija bo glede na
izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila predloženi plan programa dela in predlagala višino sofinanciranja programov dela društev
upokojencev v letu 2006.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša
3,500.000 SIT.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena denarna sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2006.
10. Razpisni rok: razpis se prične 5. 5.
2006 in traja do 15. 5. 2006.
11. Razpisna dokumentacija.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– predlog pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– podatke o predlagatelju na razpisnem
obrazcu,
– predlog programa dela za leto 2006,
– predlog sofinanciranja višine programa,
– poročilo o delu za leto 2005.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v kabinetu
župana Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (II. nadstropje). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne
strani občine www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, do 15. 5. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni poziv – društva upokojencev
2006«. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja ter naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
15. 5. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo
mesto.
– Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 11.
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Št. 430-155/2006/2
Ob-12718/06
Ministrstvo za notranje zadeve namerava dodeliti pogodbo za dobavo opreme, ki
bo omogočila delovanje Sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije v Generalni Policijski Upravi, Uprava Uniformirane
Policije, Ljubljana, Rocenska 56, s finančno
pomočjo iz programa Evropske Unije – Prehodni vir.
Razpisno dokumentacijo in objavo lahko
prevzamete na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna oseba: Nataša Grgasović, faks +386/1/472-57-91, e-mail:natasa.grgasovic@mnz.si in na spletni strani
Policije: http://www.policija.si/en/ (podmapa:
Transition Facility).
Rok za oddajo ponudb je 5. junij 2006 do
9. ure po lokalnem času.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-155/2006/2
Ob-12722/06
Ministry of Interior intends to award a
supply contract for Supply of equipment needed to enable functioning of the Sector for
security planning and peacekeeping operations in General Police Directorate, Uniform
Police directorate, Ljubljana, Rocenska 56,
with financial assistance from the Transition
Facility programme of the European Communities.
The tender dossier and contract notice
are available from: Contact name: Mrs. Nataša Grgasović, Address: The Ministry of
Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, Fax N°: 386 (0)1/472-57-91, E-mail:
natasa.grgasovic@mnz.si, and on the following Web site: http://www.policija.si/en/
(Subfolder: Transition Facility).
The deadline for submission of tenders is
5 June 2006 at 9 a.m. local time.
The Ministry of Interior
Št. 478-90/2006
Ob-12728/06
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), 37. člena Statuta
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Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in
1/02) ter sklepov Občinskega sveta Občine
Šentjur, od št. 478-26/2006-2513-XX. do št.
478-26/2006-2513-XXXI. z dne 20. 4. 2006,
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23; fax 03/5743-446, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si
II. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 2 v izmeri 64,25 m²
v drugi etaži večstanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Dušana Kvedra 24, Šentjur,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
1385/12 k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako
2.E, za izklicno ceno: 13,000.000 SIT.
2.) Stanovanje št. 14 v izmeri 50,70 m²
v četrti etaži večstanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Dušana Kvedra 24, Šentjur,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
1385/18 k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako
14.E, za izklicno ceno: 9,580.000 SIT.
3.) Stanovanje št. 24 v izmeri 50,70 m²
v šesti etaži večstanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Dušana Kvedra 24, Šentjur,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
1385/25 k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako
24.E, za izklicno ceno: 10,000.000 SIT.
4.) Stanovanje št. 4 v izmeri 58,40 m² v
prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Dušana Kvedra 33, Šentjur,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
1306/4 k.o. Šentjur pri Celju, za izklicno
ceno: 10,000.000 SIT.
5.) Stanovanje št. 7 v izmeri 57,40 m²
v tretji etaži večstanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Dušana Kvedra 33, Šentjur,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
1306/6 k.o. Šentjur pri Celju, za izklicno
ceno: 9,850.000 SIT.
6.) Stanovanje št. 4 v izmeri 24,15 m² v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Dušana Kvedra 35, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 1378/5 k.o. Šentjur
pri Celju, za izklicno ceno: 5,180.000 SIT.
7.) Stanovanje št. 11 v izmeri 44,94 m² v
drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Dušana Kvedra 38, Šentjur, za
izklicno ceno: 9,250.000 SIT.
8.) Stanovanje št. 9 v izmeri 24,70 m² v
drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Na Lipico 1, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. E 5 k.o. Šentjur
pri Celju, pod oznako D-9, za izklicno ceno:
5,100.000 SIT.
9.) Stanovanje št. 15 v izmeri 50,70 m² v
tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Na Lipico 3, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. E 6 k.o. Šentjur pri
Celju, pod oznako E-15, za izklicno ceno:
10,440.000 SIT.
10.) Stanovanje št. 11 v izmeri 64,25 m²
v tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Gorica pri Slivnici 72, Gorica pri Slivnici, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
E I k.o. Gorica pri Slivnici, pod oznako A 11,
za izklicno ceno: 11,025.000 SIT.
11.) Stanovanje št. 17 v izmeri 51,54 m²
v četrti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Gorica pri Slivnici 72, Gorica pri Slivnici, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
E I k.o. Gorica pri Slivnici, pod oznako B 17,
za izklicno ceno: 9,030.000 SIT.
12.) Stanovanje v izmeri 70,60 m² v stanovanjski stavbi na naslovu Lopaca 10E,
Prevorje, stoječi na parc. št. 625/8 stanov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stavba v izmeri 63 m² in travnik v izmeri
388 m², vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 313 k.o. Lopaca, za izklicno ceno:
7,000.000 SIT.
Vsa predmetna stanovanja so obremenjena z najemnimi razmerji. V izhodiščno
vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10%
izklicne vrednosti posamezne nepremičnine
na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na
razpisu ne bo uspel, se kavcija brez obresti
vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku
(kupcu) se kavcija vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in ID št. za DDV
za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
7. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbrani ponudnikom.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, še šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V
primeru umika ponudbe se plačana kavcija
ne vrne.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O
najugodnejšem ponudniku bo odločil župan
s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
IV. Sklenitev pogodbe:
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.

Če kupec v določenem roku ne sklene
pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Ponudbe se bodo sprejemale od objave
javne ponudbe do vključno 22. 5. 2006 do
12. ure. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov
do vključno 22. 5. 2006 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 22. 5. 2006 ob 14.
uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-12731/06
Povabilo k oddaji ponudb
»montaža glavnega parovoda«
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za montažo glavnega parovoda.
Predmet povabila k oddaji ponudb je
montaža glavnega parovoda (izdelava varilne dokumentacije, izvedba gradbiščnega
atesta varilcev, priprava delovišča, demontaža starih elementov celotnega parovoda,
priprava novih segementov parovoda za
montažo in obdelava vseh zvarnih robov,
montaža, predgrevanje in varjenje posameznih segmentov parovoda vključno z varjenjem obstoječih visokotlačnih priključkov
na novi parovod, toplotna obdelava zvarnih
spojev, montaža obešal na parovod, sodelovanje pri tlačnem preizkusu, ureditev deloviščav prvotno stanje), v času od 25. 7. 2006
do 10. 9. 2006, na objektu Termoelektrarne
toplarne Ljubljana, d.o.o.
Dokumentacija z ostalimi informacijami
je od 8. 5. 2006 na voljo v Termoelektrarni toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad. (Jasmin Rebselj, tel. +386-1/58-75-247, faks
+386-1/524-66-46), ki se jo lahko dvigne
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Rok za oddajo ponudb je 23. 5. 2006
do 10. ure.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
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Ob-12733/06
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
oglas za

ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v
osmih dneh po končanem izboru.
6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje
ponudb za nakup delnic družbe Mladinska
knjiga Založba d.d.«, najpozneje do 22. 5.
2006 do 12. ure.
7. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo
lahko zainteresirani dobijo na naslovu D.S.U.
d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11. uro, pri
Ksenji Hornung, telefon 01/58 94 881.
D.S.U. družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o., Ljubljana

javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe Mladinska
knjiga Založba d.d.
1. Predmet prodaje je 213.449 delnic
družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, Ljubljana. Nominalna vrednost
delnice je 1.000 SIT. Osnovni kapital družbe
znaša 1.232,025.000 SIT.
2. Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic delniške družbe.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,

b) način in rok plačila, ter v primeru
odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 70,000.000 SIT. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun
družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0253101949
odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina
za ponudbo nakupa delnic Mladinska knjiga
Založba d.d.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim

Objave
po Zakonu o
političnih strankah

Št. 1216-1/2006-20
Ob-12442/06
Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 27, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2005
Zap.
Postavka
št.		
I.
PRIHODKI
1.
Prihodki iz državnega proračuna
2.
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
3.
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov
4.
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo trikratno
povprečno plačo na delavca v RS
5.
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
II.
ODHODKI
1.
Stroški volitev
2.
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODEK
III.
PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI
IV.
PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI
V.
PRESEŽEK ODHODKOV
IZ PREJŠNJIH LET
VI.
UGOTOVLJEN POSLOVNI
IZID

Znesek
v SIT
140,164.484,00
200,366.550,33
8,714.888,00
2,674.710,00
23,778.024,02
375,699.656,35
0,00
258,095.686,40
258,095.686,40
117,603.969,95

180,642.283,12
63,038.313,17
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Zap.
Postavka
Znesek
št.		
v SIT
I.
SREDSTVA
1.
Opredmetena osnovna sredstva
28,141.429,22
2.
Dolgoročne finančne naložbe
0,00
3.
Kratkoročne finančne naložbe
818.044,30
4.
Denarna sredstva na računih
29,477.788,75
5.
Druga sredstva
3,792.502,01
SKUPAJ SREDSTVA
62,229.764,28
II.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1.
Ustanovitveni vložek
0,00
2.
Dolgoročne obveznosti
1,669.857,75
3.
Kratkoročne obveznosti
123,598.219,70
4.
Druge obveznosti do virov sredstev
0,00
5.
Presežek odhodkov nad prihodki
63,038.313,17
SKUPAJ VIRI SREDSTEV
62,229.764,28
Liberalna demokracija Slovenije

Zap.
št.
I.
1.
2.

Št. 98/06
Ob-12443/06
DeSUS – Demokratične stranke upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, Ljubljana, objavlja

6.

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
Zap.
Postavka
št.		
I.
PRIHODKI
1.
Prihodki iz državnega
proračuna
2.
Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
3.
Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov
4.
Prispevki pravnih in fizičnih
oseb ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino
5.
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
II.
ODHODKI
1.
Stroški volitev
2.
Drugi stroški in izredni
odhodki
CELOTNI ODHODKI
III.
PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI
IV.
PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI

Znesek
v SIT

Slovenska nacionalna stranka objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

3.
4.
5.

II.
1.

2.
3.

31,697.124
39,352.990
7,512.480

III.
IV.

Postavka
Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Članarina
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Volitve v DZ RS 2004
Nadomestne volitve za župana občine
Brežice
Drugi stroški in izredni odhodki
Prenos presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2004
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

Znesek
v SIT
45,805.680,00
19,748.320,24
1,815.000,00
/
/
42.657,93
67,411.658,17
5,457.293,52
802.173,14
50,170.078,47
3,393.335,21
59,822.880,34
7,588.777,83

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2005
1,000.000
1,058.460
80,621.054
664.111
48,746.252
49,410.363
31,210.691

skrajšano letno poročilo
sredstev in viri sredstev na dan 31. 12. 2005
Zap.
Postavka
Znesek
št.		
v SIT
I.
SREDSTVA
1.
Opredmetena osnovna
sredstva
1,235.428
2.
Dolgoročne finančne naložbe
3.
Kratkoročne finančne
naložbe
9,558.715
4.
Denarna sredstva na
računih
46,778.321
5.
Druga sredstva
500.000
SKUPAJ SREDSTVA
58,072.464
II.
OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
1.
Ustanovitveni vložek
1,782.276
2.
Ugotovljen poslovni izid
52,239.746
3.
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
4.
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
5.
Druge obveznosti do virov
sredstev
4,050.442
SKUPAJ VIRI SREDSTEV
58,072.464
DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije

Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Postavka

Znesek
v SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
2,798.998,86
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
110.630,42
Denarna sredstva na računih
9,626.358,99
Druga sredstva
Skupaj sredstva
12,535.988,27
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
1,972.954,60
Ugotovljeni poslovni izid-presežek
prihodkov nad odhodki
7,588.777,83
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
2,974.255,84
Skupaj viri sredstev
12,535.988,27
Slovenska nacionalna stranka

Ob-12742/06
Zveza za napredek Radeč in radeškega območja, V gaju 15,
Radeče, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2005
Zap. Postavka
št.
I.
Prihodki
1.
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
2.
Drugi prihodki
Celotni prihodki
II.
Odhodki
1.
Stroški volitev
2.
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
III.
Presežek prihodkov nad odhodki

Znesek
v SIT
190.800,00
170.940,18
361.740,18
104.822,82
104.822,82
256.917,36
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Št.

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju od 1. 1. do 31. 12.
2005
Zap. Postavka
št.
I.
Sredstva

Znesek v SIT

1.

Denarna sredstva
na računih
Skupaj sredstva

II.

Obveznosti do virov
sredstev
Ustanovitveni vložek
Kratkoročne obveznosti iz financiranja

1.
2.
3.

Druge obveznosti do
virov sredstev
Skupaj viri sredstev

364.480,22
364.480,22

346.480,22
18.000,00
364.480,22

Zveza za napredek Radeč
in radeškega območja

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2006
Ob-12671/06
1. V evidenco statutov sindikatov,
vodeno pri Upravni enoti Lenart pod zap.
št. 18, kamor je vpisan SVIZ – Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, Območni odbor Lenart, se z
dnem 26. 4. 2006 vpiše sprememba imena
sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Območni odbor Lenart.
S sedežem: Sp. Voličina 82, 2232 Voličina.
2. Pravila o notranji organizaciji in načinu delovanja SVIZ, Območni odbor Lenart, sprejeta na seji območnega odbora
dne 4. 4. 2006, se hranijo pri Upravni enoti
Lenart.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka 1566199.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba SDGZ Občine Lenart št.
005-13/93 z dne 26. 4. 1993.
Št. 101-1/2006
Ob-12675/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Lenart pod zap. št. 12,
kamor je vpisan Sindikat Zavoda Osnovna
šola Voličina, se z dnem 26. 4. 2006 vpiše
sprememba imena sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole Voličina.
S sedežem: Sp. Voličina 82, 2232 Voličina.
2. Pravila za delovanje Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole Voličina, sprejeta na zboru
članov sindikata dne 10. 6. 2004, se hranijo
pri Upravni enoti Lenart.

3. Za identifikacijo se uporabi matična
številka 2184079.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba SDGZ Občine Lenart št.
005-20/93 z dne 26. 4. 1993.
Št. 101-7/2006
Ob-12739/06
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Osnovna
šola Simona Jenka Kranj, Ulica 31. divizije 7a, Kranj z dne 21. 2. 2006.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov pravil pri tem upravnem
organu pod zaporedno številko 37, hkrati se tu izbrišejo Pravila sindikata zavoda
Osnovna šola Simona Jenka, Ulica 31. divizije 7a, Kranj.
Št. 101-08/2006-2
Ob-12740/06
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Statut Koordinacije sindikatov Nove kreditne banke Maribor, z dne 14. 3. 2006.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 08, z dne 18. 4. 2006.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Koordinacija sindikatov Nove
kreditne banke Maribor, skrajšano: Koordinacija sindikatov NKBM in sedežem sindikata v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, je
2177692.
Št. 101-2/2006-2
Ob-12741/06
V evidenci statutov sindikatov se pri sindikatu Osnovne šole Dobova, s sedežem v
Dobovi, Kapelska cesta 25, ki je v evidenci
vpisan pod zaporedno št. 07/1993, vpiše
sprememba naziva sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovna šola Dobova, Kapelska c. 25, 8257 Dobova.
Sprejme se v hrambo čistopis spremenjenih Pravil sindikata zavoda OŠ Dobova.

46 / 5. 5. 2006 /

Stran

3483

Objave
gospodarskih družb
Št. 5/2006
Ob-12668/06
Uprava prevzemne družbe Delo-Tiskarna grafična dejavnost d.d., Dunajska
5, Ljubljana (matična številka 5408407), in
poslovodstvo prevzete družbe Studio CTP
priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5 (matična številka 1447319), na podlagi prvega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93 – 139/04) objavljata obvestilo, da je bila dne 26. 4. 2006 sklenjena pogodba o pripojitvi prevzete družbe
k prevzemni. Pogodba, ki jo je pred tem
pregledal nadzorni svet prevzemne družbe,
je bila dne 26. 4. 2006 predložena sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Ker je prevzemna družba edini družbenik
v prevzeti družbi, se prevzeta družba pripoji
na poenostavljeni način. Delničarji prevzemne družbe imajo pravico do vpogleda listin
iz drugega in tretjega odstavka 516. člena
ZGD pri sedežu prevzemne družbe vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Družba mora
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis
listin iz drugega odstavka 516. člena ZGD.
O soglasju za pripojitev bo odločal edini
družbenik prevzete družbe po enem mesecu
od predložitve pogodbe o pripojitvi sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani. Poslovodstvo prevzemne družbe v skladu s
prvim odstavkom 528. člena ZGD ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, imajo pravico v roku enega meseca od sprejema sklepa edinega družbenika
prevzete družbe o soglasju za pripojitev,
zahtevati sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Delo-Tiskarna grafična dejavnost d.d.,
Ljubljana
Studio CTP priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov, d.o.o., Ljubljana
Ob-12743/06
Vitanova medicinski center, Mariborska
cesta 37, Radlje ob Dravi objavlja sklep o
likvidaciji zavoda.
1. Zavod z imenom Vitanova medicinski
center, s sedežem Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod
vložno številko 1/09660/00 na podlagi sklepa ustanoviteljice z dne 20. 4. 2006 začne s
postopkom likvidacije.
2. Razlog za prenehanje zavoda in za
začetek postopka likvidacije je odločitev
ustanoviteljice, ker so prenehale potrebe
oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti,
za katero je bil zavod ustanovljen.
3. Zavod Vitanova medicinski center
nima upnikov, nima zaposlenih delavcev in
ima pokrite vse obveznosti.
4. V skladu s četrto alineo prvega odstavka 374. člena Zakona o gospodarskih družbah so upniki dolžni prijaviti terjatve v roku
trideset dni od dneva objave tega sklepa.
5. Za likvidatorja se imenuje dosedanja
direktorica zavoda: Nadica Hleb, Robindvor
41, Dravograd.
Vitanova medicinski center
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Št. 40
Ob-12744/06
Tkanina, d.d. Ljubljana, Wolfova ulica
10/a, na podlagi 465/IV člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo EOS
Naložbe, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106,
da so EOS Naložbe, d.o.o. dne 24. 4. 2006
pridobile 25.676 delnic izdajatelja Tkanina,
d.d., kar predstavlja 45,52% v osnovnem
kapitalu Tkanine, d.d. Ljubljana.
Tkanina, d.d. Ljubljana
Saša Čermelj, direktorica
Št. 4/2006
Ob-12745/06
Uprava družbe Delo-Tiskarna grafična dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana,
(matična številka 5408407), v skladu s 465.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93 – 139/04) objavlja,
da je Infond Holding, finančna družba, d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, dne 24. 3.
2006, prodala 386.122 delnic družbe DeloTiskarna grafična dejavnost d.d., Dunajska
5, Ljubljana, tako da skupni delež, ki ga
ima družba Infond Holding, finančna družba, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, v
imetništvu z dnem 24. 3. 2006, znaša 3,22%
deleža družbe izdajatelja.
Delo-Tiskarna
grafična dejavnost d.d., Ljubljana
Št. 4/2006
Ob-12746/06
Uprava družbe Delo-Tiskarna grafična dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana, (matična
številka 5408407), v skladu s 465. členom
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 30/93 – 139/04) objavlja, da je Algas
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, gostinstvo,
prodajo in finančni inženiring, Pod gričem
10, Ljubljana, z dne 24. 3. 2006, pridobila
485.231 delnic družbe Delo-Tiskarna grafična dejavnost d.d., Dunajska 5, Ljubljana,
tako da skupni delež, ki ga ima družba Algas
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, gostinstvo,
prodajo in finančni inženiring, Pod gričem 10,
Ljubljana, v imetništvu z dnem 24. 3. 2006,
znaša 50,47% deleža družbe izdajatelja.
Delo-Tiskarna
grafična dejavnost d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-12747/06
Družba TVT Maribor d.d., Preradovičeva
ulica 22, Maribor, je na skupščini dne 9. 2.
2006 sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Delničarje družbe obveščamo, da je bila za izvedbo zmanjšanja
osnovnega kapitala družbe dne 25. 4. 2006
izvedena združitev delnic z vpisom delnic v
centralni register pri Klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, v skladu z Odredbo Okrožnega sodišča v Mariboru.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-12775/06
Popravek
Zaradi pomote pri objavi sklepa 3. točke sklica 6. skupščine delničarjev Banke
Domžale d.d., skupina NLB, objavlja uprava

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Banke Domžale d.d., skupina NLB popravek
sklepa 3. točke sklica 6. skupščine delničarjev Banke Domžale d.d., skupina NLB,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 45,
z dne 28. 4. 2006, Ob-11839/06, kateri se
pravilno glasi:
3. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Banke Domžale d.d., skupina NLB
za leto 2005 in predlog uporabe bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Banke
Domžale d.d., skupina NLB za leto 2005.
3.2. Bilančni dobiček za leto 2005 v višini
1.100,466.841,64 se porabi za:
– izplačilo
dividend
v
znesku
1.100,254.050 SIT,
– druge rezerve iz dobička znesku
212.791,64 SIT.
Del bilančnega dobička za dividende se
izplača v breme nerazporejenega dobička iz
leta 2005 v znesku 1.100,264.050 SIT. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan 29. 5. 2006.
Dividende se izplačajo najkasneje v enem
mesecu po sprejemu sklepa na skupščini.
Del bilančnega dobička za druge rezerve
se razporedi v breme tekočega dobička leta
2005 v znesku 212.791,64 SIT.
3.3. Preneseni (zadržani dobiček), ki
se oblikuje zaradi prehoda na MSRP 1. 1.
2006, ni predmet delitve med delničarje ali
druge osebe in bo še naprej ostal sestavina
kapitala.
3.4. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
Uprava Banke Domžale d.d.,
skupina NLB
Št. 74/2006
Ob-12471/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah, Pravil Ljubljanske borze d.d. in
ZTVP-1-UPB1 (Ur. l. RS 26/05 – prečiščeno besedilo, spremembe, št. 28/06) ter 26.
člena statuta Probanke, d.d., sklicuje uprava
banke
18. sejo skupščine
Probanke, d.d.,
ki bo v sredo 7. 6. 2006 ob 13. uri v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.
Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
1.1 Skupščina banke izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter
ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila banke za 2005. leto in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom banke za 2005. in poročilom nadzornega sveta o svojem delu in o preveritvi
letnega poročila za 2005. leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2005. leto in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za 2005. leto.
Predlogi sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za 2005. leto v višini 1.074,819.457,77 SIT se uporabi:

– za dividende 698,628.480 SIT bruto,
– za nadzorni svet 19,319.236,66 SIT
bruto,
– nerazporejen dobiček 356,871.741,52
SIT.
Dividenda za 2005. leto znaša:
– za delnico razreda A in B 320 SIT
bruto.
Dividenda se izplača imetnikom delnic, ki
so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic
razreda A in B na dan 9. 6. 2006. Dividende
se bodo izplačevale od 15. 7. 2006 dalje.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno 2005.
leto.
4. Informacija o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina banke sprejme informacijo o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v
2005. letu.
5. Letno poročilo o notranjem revidiranju za 2005. leto z mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za 2005. leto z
mnenjem nadzornega sveta banke.
6. Soglasje za uporabo razlik, ki izhajajo iz prehoda uporabe slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne
računovodske standarde (MSRP) na dan
1. 1. 2006.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina banke sprejme odločitev, da razlika v višini 400,000.000 SIT, ki
izhaja iz prehoda uporabe slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja
(MSRP) na dan 1. 1. 2006, ne bo predmet
razdelitve in bo ostala še naprej sestavina
regulatornega kapitala banke.
7. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov banke za poslovno 2006.
leto.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina banke imenuje revizorsko
hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Ljubljane za izvedbo redne revizije poslovanja
Probanke, d.d. za 2006. leto.
8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina pooblašča upravo banke,
da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji
ceni 4.000 SIT in najvišji ceni 7.200 SIT za
delnico razreda A.
9. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z
eurom, pooblastilo nadzornemu svetu ter
spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
9.1. Uvedba kosovnih delnic
Osnovni kapital, ki znaša 2.183,214.000
SIT in je razdeljen na 1,783.214 navadnih
delnic razreda A z nominalnim zneskom
1.000 SIT in 400.000 prednostnih delnic
brez glasovalne pravice razreda B z nominalnim zneskom 1.000 SIT, se na novo
razdeli v kosovne delnice.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da namesto 1 navadne
delnice razreda A z nominalnim zneskom
1.000 SIT stopi 1 navadna kosovna delnica
razreda A, ki se ne glasi na nominalni zne-
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sek, in na mesto 1 prednostne delnice brez
glasovalne pravice razreda B z nominalnim
zneskom 1.000 SIT stopi 1 prednostna kosovna delnica brez glasovalne pravice razreda B, ki se ne glasi na nominalni znesek.
Glasovalne pravice iz delnic se ustrezno
prilagodijo.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
2.183,214.000 SIT, na novo razdeljen na
1,783.214 navadnih kosovnih delnic razreda
A in 400.000 prednostnih kosovnih delnic
brez glasovalne pravice razreda B.
9.2. Uskladitev z eurom in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Skupščina banke pooblašča nadzorni
svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in odobrenega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v eure
po tečaju zamenjave, kot ga določa predpis
Evropske skupnosti v skladu s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti.
9.3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Skupščina banke sprejme spremembe
in dopolnitve statuta banke v predloženem
besedilu.
9.4. Na podlagi zgoraj sprejetega sklepa
se izdela čistopis statuta.
10. Prenehanje funkcije člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
10.1. Skupščina banke ugotovi, da je
članu nadzornega sveta Probanke, d.d.
Stanislavu Krambergerju prenehala funkcija člana nadzornega sveta dne 24. 9. 2005
zaradi smrti.
Delničarjem je gradivo, vključno s
spremembami in dopolnitvami statuta, na
vpogled od dneva objave dalje, na vseh
poslovnih enotah Probanke, d.d. in na
sedežu banke v Svetozarevski ulici 12 v
Mariboru, od ponedeljka do petka med
10. in 12. uro ter na spletni strani družbe:
www.probanka.si.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic na ime razreda A in imetniki
prednostnih delnic na ime razreda B.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
Probanke, d.d., ki jo vodi KDD d.d., Ljubljana in ki najmanj 3 dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo:
– pisno po faksu 02/25-20-639
– ali po pošti na naslov družbe, Probanka, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor.
Prijava je pravočasna, če jo banka prejme do vključno petka 2. 6. 2006. Prijava se
izvrši z izpolnjeno prijavnico oziroma pooblastilom, ki sta priložena k vabilu za skupščino delničarjev. Vabila bodo delničarjem
poslana po pošti.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih delnic na ime razreda A.
Delničarji se skupščine lahko udeležijo
sami ali po pooblaščencu.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor izpisek ni bil poslan ob prijavi.
Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.

dneva objave sklica skupščine dalje do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in mora biti pred
začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasite pol ure pred začetkom skupščine.
Uprava družbe Termo, d.d., Škofja Loka

Delničarje prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili
gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
Probanka d.d.
mag. Romana Pajenk
predsednica uprave
Milana Lah
članica uprave
dr. Roman Glaser
predsednik nadzornega sveta
Ob-12472/06
Uprava družbe Termo, d.d., Škofja Loka
sklicuje
skupščino
družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
ki bo v četrtek 8. 6. 2006 ob 15. uri v
sejni sobi družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
Trata 32, Škofja Loka z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2005.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Celotni bilančni dobiček v znesku 2.141.777.801,18 SIT, od česar je
501.391.287,87 SIT preostanka čistega dobička za leto 2005, 1.640.386.513,31 SIT
pa prenesenega dobička iz preteklih let,
se razporedi tako, da se znesek v višini
74.576.600 SIT razdeli delničarjem kot dividenda, o uporabi dela bilančnega dobička v
znesku 2.067.201.201,18 SIT pa bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
Termo, d.d., ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., in sicer v znesku 50 SIT bruto na delnico. Dividenda se
delničarjem izplača v roku 30 dni od dneva
skupščine.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Termo, d.d., Škofja Loka
v poslovnem letu 2005 ter se upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica.
4. Prenehanje mandata članu nadzornega sveta Termo, d.d., Škofja Loka in izvolitev novega člana nadzornega sveta Termo,
d.d., Škofja Loka.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Skupščina se seznani z odstopom
Janeza Deželaka kot člana nadzornega sveta z dnem 10. 3. 2006.
4.2. Za člana nadzornega sveta se izvoli
Richard Kroner.
5. Spremembe Statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Sprejme se sprememba statuta Termo, d.d., Škofja Loka v predlaganem besedilu.
Gradivo za skupščino družbe, vključno
z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička, besedilom predlaganih sprememb statut s čistopisom ter utemeljitev posameznih
predlogov sklepov, je vsem delničarjem na
voljo v pravni službi družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka, Trata 32, vsak delovni
dan v tednu med 12. in 13. uro in na spletni
strani družbe Terma, d.d., Škofja Loka, od
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Ob-12473/06
Na podlagi 30. člena Statuta SPL družbe
pooblaščenke, d.d., vabi uprava SPL družbe
pooblaščenke, d.d. Ljubljana, Frankopanska
18a, delničarje na
11. sejo skupščine
SPL družbe pooblaščenke, d.d.,
Ljubljana, Frankopanska 18a,
ki bo v sredo, 7. junija 2006, ob 15. uri,
v prostorih uprave, Frankopanska 18a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbrano notarko.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnica Bojana Potočan, univ. dipl. iur., za preštevalca
glasov pa Darja Pugelj in Uroš Pirc.
3. Volitve članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta SPL
družbe pooblaščenke d.d. za naslednje
mandatno obdobje štirih let izvoli Props
Franca, dipl. ekon., Solce Mateja dipl.ekon.
in Alenko Lesjak Pirnat.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL
družbe pooblaščenke, d.d. za leto poslovno
2006, tj. od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006, imenuje Rödl & Partner, d.o.o., Dunajska 129,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine vpisani v delniško knjigo družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo ob prijavi udeležbe
predložiti tudi pisno pooblastilo.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
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delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe, Frankopanska 18a, Ljubljana, v sobi
408/IV, pri Darji Pugelj, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Uprava SPL družba pooblaščenka, d.d.
Ob-12677/06
Na podlagi 39. in 40. člena statuta družbe Steklarna Hrastnik – skupina, podjetje za
upravljanje družb, d.d., Cesta 1. maja 14,
uprava sklicuje
11. skupščino
Steklarne Hrastnik – skupina d.d.
Hrastnik, Cesta 1. maja 14,
ki bo dne 6. 6. 2006 ob 12.30 na sedežu
družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja 14 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Ksenija Jakopič.
– Za preštevalki glasov: Mojca Lavrič in
Tina Letnar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Izguba družbe Steklarne Hrastnik – skupina d.d., ustvarjena v poslovnem letu 2005,
v višini 410,913.974,12 SIT se pokrije iz drugih rezerv iz dobička v višini 410,913.974,12
SIT.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2005:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2005.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2006 skupščina imenuje družbo PricewaterhouseCoopers d.d., Parmova 53, 1000
Ljubljana.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
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Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe in čistopis statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 9. do 11. ure v času od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.
Steklarna Hrastnik – skupina d.d.
direktor
Roman Strgar
Št. 1125
Ob-12679/06
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d., sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,
ki bo v torek, 6. junija 2006 ob 12. uri,
na sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec,
Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Za predsednika 12. skupščine se izvoli Franc Jerina.
b) Za preštevalca glasov se določi Matej
Kuharič.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) Čisti dobiček za leto 2005, ki znaša
62,700.210,29 SIT ostane nerazporejen.
Bilančni dobiček v višini 1.223,140.375,87
SIT, ki ga sestavljata preneseni dobiček preteklih let v višini 1.160,440.165,58 SIT in čisti dobiček leta 2005 v višini 62,700.210,29
SIT se razporedi:
– za izplačilo dividend se uporabi nerazporejeni dobiček iz leta 2000 v višini

297,600.542,80 SIT oziroma 349,20 SIT
bruto dividende na delnico, ki se izplača v
roku 90 dni po zasedanju skupščine;
– preostali del bilančnega dobička v višini 925.539.833,07 SIT pa ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2005.
3. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za izvedbo revizije poslovanja družbe za
leto 2006 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touche Revizija d.o.o.
4. Potek mandata članom nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Ugotovi se, da dosedanjim članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev: Vladu Jerbiću, Josipu Luliću, Jandre
Romiću in Luki Zubčiću poteče 4-letni mandat 15. 7. 2006.
Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se izvolijo Vlado Jerbić, Jandre Romić, Luka Zubčić in
Željko Buchwald za dobo štirih let od dneva
prenehanja mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Valkarton d.d., Logatec, Tržaška 1, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Morebitne nasprotne predloge pošljejo
delničarji v pisni obliki z utemeljitvijo upravi
družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
uprava družbe
Ob-12716/06
KOPA računalniški inženiring d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec vabi delničarje na
11. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,
ki bo dne 8. junija 2006 ob 16. uri v
prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.
Dnevni red skupščine
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2005.
b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2005 znaša
102,179.520,02 SIT.
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c) Del bilančnega dobička v bruto višini
18,244.800,00 SIT se razdeli za dividende
delničarjem, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi. Delničarjem se do dne 31. 8.
2006 izplača dividenda, ki znaša 600,00 SIT
bruto na delnico. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička in reval. dob. poslovnega leta 2000 v višini 11,324.187,27
SIT in 6,920.612,73 SIT iz nerazporejenega
dobička poslovnega leta 2002.
d) Članom nadzornega sveta se za delo
v preteklem letu izplača nagrada in sicer
predsedniku nadzornega sveta 150.000,00
SIT neto, članoma pa 100.000,00 SIT neto.
Predsedniku uprave se za leto 2005 izplača nagrada v višini 500.000,00 SIT neto.
Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2002.
e) O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 82,772.139,37 SIT bo odločeno v
naslednjih letih.
f) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2005 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
Vpogled v gradivo:
Letno poročilo za leto 2005, poročilo
nadzornega sveta ter drugo gradivo s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva
14 vsak delavnik od objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani
po stanju na dan 1. 6. 2006, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, in
sicer najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do 5. 6. 2006. Pooblaščenci morajo v istem roku predložiti tudi pisna
pooblastila.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Računalniški inženiring d.d.
Slovenj Gradec
uprava: Bernard Osvald

Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, z letnim
poročilom, mnenjem neodvisnega revizorja
in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v pisarni
št. 422, od sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 3. 6.
2006, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno
prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Prostor bo v ta namen odprt pol ure pred
začetkom zasedanja. Prijavljeni delničarji in
njihovi pooblaščenci se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih
oseb pa z izpisom iz sodnega registra ter s
podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.
Commerce d.d.,
direktor
Izidor Baus

Ob-12717/06
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
11. skupščino
družbe Commerce d.d.,
ki bo v torek, 6. junija 2006 ob 14. uri na
sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva 6,
v sejni sobi 423, v IV. nadstropju.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarke ter izvolitev predsednika in preštevalki
glasov.
Direktor družbe otvori skupščino.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Tomaž Čad.

Za preštevalki glasov se izvolita: Darja
Štembal in Nada Kastelic.
2. Seznanitev z letnim poročilom in odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2005 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
A) Skupščina se seznani z letnim poročilom, z revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005.
B) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: sprejme se
uporaba bilančnega dobička za leto 2005
in sicer:
Za poslovno leto 2005 ni bilančnega dobička.
Družba je realizirala 57.252 tisoč SIT čistega dobička, ki ga je, po 60. členu ZGD,
razporedila na rezerve za lastne delnice.
C) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2005.
3. Umik lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: osnovni kapital
družbe se iz 594,520.000 SIT zmanjša za
178,356.000 SIT na znesek 416,164.000
SIT z umikom 178.356 delnic, v skladu z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah. Osnovni kapital družbe se zmanjša
zaradi njegovega prevelikega obsega glede
na dejavnost in potrebe družbe.
Uprava je zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala.
Nadzorni svet se pooblasti, da skladno s
sklepom, določi prečiščeno besedilo statuta
družbe.
4. Pridobivanje lastnih delnic – 7. alinea,
240. člena ZGD.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: družba sme
pridobivati lastne delnice na podlagi sklepa
skupščine o umiku delnic po določbah o
zmanjšanju osnovnega kapitala s tem, da:
a) najvišja prodajna cena delnic ne sme
biti višja od 3,5x nominalne vrednosti delnice;
b) skupni nominalni znesek pridobljenih
lastnih delnic ne sme presegati 50% osnovnega kapitala.
5. Pridobivanje lastnih delnic – 8. alinea,
240. člena ZGD.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne
delnice družbe s tem, da:
c) najnižja prodajna cena delnic ne sme
biti nižja od 1x nominalne vrednosti delnice,
najvišja prodajna cena delnic pa ne sme biti
višja od 3,5x nominalne vrednosti delnice;
d) skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala;
e) se oblikuje rezerve za namen nakupa lastnih delnic v ustrezni višini v skladu
s predpisi;
f) pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe velja 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
6. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 se imenuje
revizijska hiša BDO EOS REVIZIJE d.o.o.,
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Ob-12719/06
Na podlagi 25. člena statuta družbe Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj d.d., uprava sklicuje
12. sejo skupščine
ki bo v petek, 9. junija 2006 ob 13. uri
v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a v
Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Za notarko se imenuje Majda Lokošek.
3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2005
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini 2.988.200.480
se nameni za naslednje namene:
SIT
– razdelitev za dividende 641,554.398
– razdelitev za udeležbo
56,267.703
nadzorni svet
15,557.454
uprava
40,710.249
– preneseni dobiček
2.290.378.379
Bruto dividenda na delnico znaša 2.918
SIT.
Dividenda se izplača v roku 60 dni po
zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 13. 6. 2006.
Podrobnejši način izplačila dividende določi uprava družbe.
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Udeležba na delu dobička se za nadzorni svet in upravo izplača v gotovini.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
4. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja
v skladu z zakonom 18 mesecev.
Pri nakupu sme nakupna cena znašati
največ 10% več od trimesečnega povprečja
enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva
nakupa.
Pri prodaji sme prodajna cena znašati
najmanj 10% manj od trimesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od
dneva prodaje.
Družba bo lastne delnice uporabila za
izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje
vrednosti delnice družbe. Lastne delnice se
bodo pridobivale in odsvajale na podlagi
poslov na organiziranem trgu.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za leto 2006 se imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.
6. Standardi računovodskega poročanja.
Predlog sklepa:
Helios Domžale d.d., sestavlja v obdobju
naslednjih 5 (petih) poslovnih let, šteto od
1. 1. 2006 dalje, računovodska poročila v
skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 9. junija 2006 ob
14. uri na istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Helios, Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d.d.
uprava
Ob-12720/06
Na podlagi 11. člena Statuta uprava in
nadzorni svet GARANT pohištvena industrija, d.d., Polzela, s sedežem v Polzeli
176/a, 3313 Polzela, sklicujeta
12. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 9. 6. 2006 ob 11. uri na
sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine ter poročilo verifikacijske komisije.
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– izvolitev predsednika,
– izvolitev preštevalcev glasov in ugotovitev sklepčnosti skupščine,
– ugotovitev prisotnosti notarja Srečka
Gabrila.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine, da je nadzorni
svet potrdil Letno poročilo za leto 2005.
Skupščina sprejme na znanje, da je
nadzorni svet potrdil Letno poročilo za leto
2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005, izplačilu dividend ter
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
– bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2005 znaša
34,859.523,54 SIT,
– vir za izplačilo dividend v višini 124,80
SIT bruto na delnico so druge rezerve iz dobička oblikovane v preteklih letih,
– družba izplača dividende delničarjem,
ki so na dan 9. 6. 2006 vpisani v KDD kot
imetniki delnic,
– dividenda se izplača v roku 90 dni od
dneva sprejetja sklepa skupščine,
– bilančni dobiček leta 2005 ostane nerazporejen in o njem bo odločeno v naslednjih poslovnih letih,
– skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2005.
4. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR in izdaja kosovnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra izvede
preračun osnovnega kapitala ob upoštevanju
fiksnega menjalnega tečaja iz SIT v EVR. Sedanjih 205.597 delnic z nominalno vrednostjo
2000 SIT, se nadomesti s 205.597 kosovnimi
delnicami. Skupščina za izvedbo vseh formalnih postopkov, kamor je uvrščena tudi ustrezna sprememba Statuta, ki so povezani s prehodom na evro pooblašča nadzorni svet.
5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: Za revizorja v letu 2006
se imenuje Rating, d. o.o. Celje.
II. Gradivo
Delničarji prejmejo na svoje naslove obrazložitve vsebine obravnavanih predlogov.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 11. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih ob 12.
uri ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno na sedežu
družbe.
GARANT pohištvena industrija, d.d.,
Polzela
predsednik nadzornega sveta
Dolfe Naraks
Ob-12721/06
Na podlagi 7. točke statuta družbe Kras
d.d., Šepulje 31, Šepulje, uprava družbe
sklicuje
9. redno skupščino
družbe Kras d.d.,

ki bo dne 9. 6. 2006 ob 9. uri v prostorih
družbe na sedežu družbe Šepulje 31, Šepulje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Janez Tekavc,
– za preštevalca glasov se imenujeta Irena Pahor in Milena Tavčar.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Milan Mesar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe in revizijskim poročilom, ki se nanašata na preveritev letnega poročila družbe
za leto 2004.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2004.
Predlog sklepa:
Ugotovi se bilančni dobiček v višini
61,207.736,08 SIT in se uporabi za izplačilo dividend v skupni višini 39,746.100 SIT
oziroma 100 SIT bruto na delnico, od tega
19,873.050 SIT oziroma 50 SIT bruto na delnico za izplačilo vmesne dividende. Pri čemer se potrdi, da je bila dividenda v višini 50
SIT bruto na delnico že izplačana s plačilom
vmesne dividende delničarjem, ki so bili na
dan 28. 12. 2005 vpisani kot imetniki delnic.
Potrdi se odločitev uprave, ki z odobritvijo
nadzornega sveta odobrila izplačilo vmesne
dividende. Preostanek dividende v višini 50
SIT bruto na delnico se izplača delničarjem,
ki so na dan sprejetja tega sklepa vpisani v
knjigo delničarjev v roku 30 dni od sprejema
skupščinskega sklepa.
Del bilančnega dobička v višini 2,500.000
SIT se izplača kot nagrada članom nadzornega sveta vsakemu članu nadzornega
sveta po 500.000 SIT bruto in predsedniku
nadzornega sveta 1,000.000 SIT bruto. Nagrada se izplača v roku 30 dni od sprejema
skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini
18,961.636,08 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Zaradi poteka mandata dosedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev se z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta, razrešijo dosedanji
člani in imenujejo novi člani nadzornega
sveta predstavniki delničarjev za dobo 4
let in sicer:
– Požar Miroslav,
– Rapotec Bruno,
– Stopar Simoneta Mojca,
– Bernetič Verica.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja letnega in
poslovnega poročila družbe Kras d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov »Skupine
Kras« za poslovno leto 2005 se imenuje In
revizija – družba za revidiranje in svetovanje
d.o.o., Linhartova 11/a, Ljubljana.
Gradivo
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovnik od 8. do 17. ure, ob
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petkih pa od 8. do 14. ure, v Pravni službi,
na sedežu družbe v Šepuljah 31, v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine. Za vpogled v
gradivo se delničar izkaže s potrdilom o
imetništvu delnic in osebnim dokumentom;
pooblaščenec oziroma zastopnik pa s pisnim pooblastilom, osebnim dokumentom
ter dokazilom o imetništvu delnic delničarja
– pooblastitelja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS. Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani
direktorju na sedež družbe. Direktor bo do
utemeljenih predlogov sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v 12 dneh od objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS skupaj
s sklicem skupščine, sporočil vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini glasujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na sedmi delovni dan pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko
udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zastopniki.
Pooblaščenec delničarja se mora izkazati s pisnim pooblastilom ter osebnim dokumentom; zastopnik delničarja pa še z izpiskom iz sodnega registra. Pisno pooblastilo
se shrani pri družbi in je pri njej shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki direktorju družbe prijavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni
pred dnevom seje skupščine. Za čas prijave
se šteje čas, ko uprava prejme prijavo.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih
udeležencev ter prevzema glasovnic. Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo
mesta v prostoru, kjer bo potekala seja.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če
bodo na seji prisotni ali zastopani delničarji
z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi
sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Kras d.d.
uprava družbe

Grad od 10. do 12. ure v poslovnih prostorih
v Ljubljani, Hajdrihova 2 do vključno 29. 5.
2006.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika, informacijske storitve
in inženiring, d.d.
uprava družbe
Matko Pohar

Št. 5/06
Ob-12748/06
Uprava Informatike, informacijske sto
ritve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor vabi delničarje na
11. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.

Uprava sklicuje skupščino v ponedeljek
dne 5. junija 2006 ob 11. uri na sedežu družbe, Vetrinjska ulica 2, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o notarju, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine mag. Mirko Marinčič in za
preštevalki glasov ga. Irena Lorencin in ga.
Zdenka Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor za poslovno leto
2005, revizorjevega poročila, poročila nadzornega sveta in predloga uporabe bilančnega dobička
Predlog sklepa:
– Skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo
in poročilo nadzornega sveta za leto 2005.
– Delitev bilančnega dobička za leto
2005 v višini 12,331.112,34 SIT se razporedi:
– 9,400.100,99 SIT se prenese v poslovno leto 2006 kot preneseni dobiček
– 2,931.011,35 SIT se prenese v druge
rezerve iz dobička.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in starim, ter novim članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2005.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2006 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 29. 5. 2006 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu
družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
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Ob-12749/06
Na podlagi člena 14 Statuta podjetja Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne 37,
uprava družbe sklicuje redno letno
15. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za
proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 7. 6. 2006 ob 13.30 v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman
– verifikacijska komisija:
predsednik
Nada Intihar
član
Ida Milkovič
član
Manuela Detiček
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2005.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
1.157,171.622,07 SIT v skladu z določbami
228., 274.a in 282. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let
v znesku 1.001.393.864,00 SIT (leto 99
SIT 357,22, leto 00 SIT 116.071.189,04,
leto 01 SIT 120.251.679,67, leto 02 SIT
154,761.058,45, leto 03 SIT 209,591.219,66,
leto 04 SIT 315,439.013,66 in splošni prevrednotovalni popravek prenesenih dobičkov) in se razdeli:
– za druge rezerve: 357,22 SIT (v breme
nerazporejenega dobička iz leta 1999),
– za dividende: 13,456.000 (v breme nerazporejenega dobička iz leta 2000).
Ostane nerazporejen 987,937.506,78
SIT. Bruto dividenda na delnico znaša 800
SIT in se izplača v nerevaloriziranem znesku po stanju delniške knjige na dan sklepa
skupščine.
– čisti dobiček leta 2005 znaša
155.777.758,07 in ostane v celoti nerazporejen.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2005.
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5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2006.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje BDO EOS Revizija
d.o.o., Ljubljana za revizijo poslovanja družbe Magneti Ljubljana d.d. za leto 2006.
6. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Višina sejnine za predsednika nadzornega sveta znaša neto 300 EUR, za člane pa
neto 250 EUR.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2005 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni med 8. in 12. uro.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje:
Glasovanje o točkah 1., 2. in 6. dnevnega
reda poteka javno, glasovanje o točkah 4. in
5. dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja:
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob prihodu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih
prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Direktor podjetja
Magneti Ljubljana d.d.
Albert Erman, univ.dipl.inž.
Ob-12750/06
Na podlagi 7. člena statuta družbe Hotel
Evropa, d.d. Celje in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe
8. redno sejo skupščine
družbe Hotel Evropa d.d., Celje,
ki bo dne 6. 6. 2006 ob 9. uri na sedežu
družbe, Krekov trg 4, Celje, v Kristalnem
salonu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: po predlogu uprave
skupščina za predsednika skupščine imenuje Francija Strajnarja, za preštevalca glasov Marka Sagadina in Alenko Stojilovič, za
pristojno notarko pa Katjo Fink.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi Hotela
Evropa, d.d. Celje, in sicer ob seznanitvi z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu
2005.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov Hotela Evropa, d.d. v poslovnem
letu 2005.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa: skupščina za člana nadzornega sveta za obdobje od dneva imenovanja do 13. 7. 2009 imenuje Mirka Krajnca.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
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je na voljo v tajništvu družbe vsak delavnik
med 9. in 11. uro od dneva objave do dneva
zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence skupščine vljudno prosimo,
da se prijavijo v tajništvu družbe največ dve
uri in najmanj trideset minut pred zasedanjem. Zaradi vpisa v seznam prisotnih delničarjev in prevzema glasovalnih lističev se
udeleženci izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Hotel Evropa, d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 650/06
Ob-12819/06
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 650/06 z dne 26. 4.
2006, je enosobno stanovanje št. 6, v izmeri
33,40 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Janeza Puharja 3, z identifikacijsko številko 2122-244, stoječe na parc.
št. 183/1 k.o. Huje, last zastaviteljev Gorana Tepića, Kališka ulica 23, Kranj in Fatime
Tepić, Zlato polje 2 B, Kranj, vsakega do ½,
na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
3. 4. 2006, s prodajalcema Špelo Rechberger, Šuceva ulica 4, Kranj in Dragišem Majkićem, Visoko 3, Visoko, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija,
identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 43.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z
letno obrestno mero v višini 3–mesečnega
Euriborja in pribitka v višini 3,5 % ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 5. 2026.
SV 453/06
Ob-12820/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 453/06, DK 34/06, je
bila garsonjera št. 12, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva
7, 1230 Domžale, ki leži na parc. št. 3094/2
k.o. Domžale, vpisani pri vl. št. 2444 k.o.
Domžale, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču na katerem stavba stoji
in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih in napravah, last zastaviteljice Nataše Suholežnik do celote, zastavljena v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, matična št. 5860571, za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni
pogodbi št. 13-20133211096743, v višini
20.910 EUR s pp.
SV 546/06
Ob-12821/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 546/06, sta bili nepremičnini:
– vrstna stanovanjska hiša – objekt št.
13 v zadružni soseski Ribniško selo S 11.
Hiša stoji na parc. št. 197/5 – stanovanjska
stavba v izmeri 91 m2 in dvorišče v izmeri
220 m2, k.o. Krčevina, na naslovu Terčeva

47, Maribor, last Brede Horvat do celote,
na podlagi pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih, sklenjene med njo kot
članom zadruge – kupcem in Stanovanjsko zadrugo Maribor z.o.o., Gregorčičeva
19, Maribor, kot prodajalcem z dne 23. 6.
1994,
– poslovni prostor št. 1 v skupni izmeri
78,68 m2, v prvem nadstropju in dvoriščna
zgradba – shramba v kleti v izmeri 9,65 m2
in shramba v pritličju v izmeri 6,51 m2, vse v
stanovanjski hiši v Mariboru, Vetrinjska 11,
ki stoji na parc. št. 1718, pripisani v z.k. vl.
št. 506, k.o. Maribor – Grad; last zastaviteljice do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Bredo Horvat kot
kupcem in Aljažem Brandnerjem ter Vlastislavo Bratuž Gasparin, kot prodajalcema z
dne 30. 12. 1998,
zastavljeni v korist upnice – banke Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu 1000 Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.500
EUR z letno obrestno mero, ki znaša Euribor za šestmesečne depozite v EUR, veljaven na prvi dan vsakega obračunskega
obdobja za obresti, povečan za 1,85% točke letno – trenutno skupaj 4,785% letno,
z zamudnimi obrestmi, in sicer za čas od
dneva zamude do dneva plačila, katere se
uporabnik kredita zavezuje plačati najkasneje 8. delovni dan od datuma obračuna
in znašajo od tolarskih obveznosti 13,5%
letno, od deviznih obveznosti pa 12% letno, ter se spreminjajo v skladu z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove
LB, z zapadlostjo prvega obroka na dan
15. 5. 2006 in zapadlostjo zadnjega obroka
na dan 15. 4. 2013.
SV 547/06
Ob-12822/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 547/06 z dne 28. 4.
2006, je bila nepremičnina – dvosobno
stanovanje številka 1 v mansardi, v izmeri
80,33 m2, s pripadajočim shrambnim boksom v izmeri 5,4 m2, kar vse se nahaja
v poslovno-stanovanjski stavbi na naslovu
Na trati 3, 2000 Maribor, ki stoji na parceli
št. 953/2, pripisani vl. št. 900, k.o. Brezje,
pridobljena na podlagi notarskega zapisa,
sporazuma o delitvi skupnega premoženja
med zunajzakonskima partnerjema z opr. št.
SV 551/06, sklenjenega dne 18. 4. 2006, v
notarski pisarni Brede Horvat, zastavljena v
korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka
5860571; za zavarovanje denarne terjatve
v višini 39.900 EUR z obrestno mero, ki je
spremenljiva ter enaka vsoti Euriborja za
12 mesečne depozite in fiksnega pribitka
v višini 2,25% letno, s trenutno efektivno
obrestno mero v višini 5,7% letno, s trenutnimi pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi
obrestmi v višini 8% letno, z vračilom glavnice v 240 zaporednih mesečnih obveznostih,
ki zapadejo zadnji delovni dan v posameznem koledarskem mesecu in zapadlostjo
zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan
30. 4. 2026.
SV 449/06
Ob-12823/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 449/06 z dne 26. 4.
2006, je bilo zastavljeno enosobno stano-

46 / 5. 5. 2006 /

3491

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

vanje št. 11, v izmeri 35,39 m2 oziroma v
dejanski izmeri 54 m2, ki se nahaja v podstrešju stanovanjske stavbe na Medvedovi
10 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1243/1 in
1243/2, k.o. Spodnja Šiška, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je last zastaviteljice Goranke Kiralj, Medvedova cesta
10, Ljubljana, na podlagi sodne poravnave
z dne 23. 9. 2004, opr. št. P 1868/2004-IV
Okrožnega sodišča v Ljubljani, sklenjene
med zastaviteljico in Kiralj Petrom. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d., Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 73.222
EUR s pripadki.

386/19, vse k.o. Brinje I. Nepremičnine so
last zastavitelja IB-PROCADD engineering,
consulting, CAD/CAM, d.o.o., Ljubljana, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 106,
matična št. 5521556, na podlagi pogodbe
o prodaji poslovnega prostora št. IB-PROCADD/01/2005 z dne 7. 11. 2005, sklenjene
med prodajalko Kmetijsko zadrugo Cerklje,
z.o.o. in IB-PROCADD engineering, consulting, CAD/CAM, d.o.o., Ljubljana, kot
kupcem, z zemljiškoknjižnim dovolilom z
dne 30. 11. 2005, ter na podlagi prodajne
pogodbe z dne 27. 1. 1998, sklenjene med
prodajalcem Urbana Podjetje za izgradnjo,
trgovino, proizvodnjo in upravljanje, d.o.o.
in IB-PROCADD engineering, consulting,
CAD/CAM, d.o.o., Ljubljana, kot kupcem.
Nepremičnine so zastavljene v korist upnice
Bawag banke d.d., s sedežem v Ljubljani, Tivolska cesta 30, matična št. 2040522,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
170.000 EUR s pripadki.

SV 572/2006
Ob-12824/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 572/2006 z dne
25. 4. 2006, je trisobno stan. št. 1/P v izmeri
69,75 m², v stavbi v Mariboru, Ul. heroja

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 6/2006
Os-12414/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 6/2006 z dne 24. 4. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Lesna pohištvo proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o., Pameče 150,
Slovenj Gradec.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Lesna Jelka, podjetje za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov d.o.o., Mariborska
cesta 27, Radlje ob Dravi,
2. Tranceria Veneta S.p.A. Industria –
Commercio, Via alta 167, 30020 Marcon,
3. Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor,
4. Petrol Slovenska energetska družba,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana Brdo,
5. Zala Časl, delavska zaupnica.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca, Glavni trg 39.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi oklica
ter jo morajo kolkovati z 2% sodno takso od
višine prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT (100 točk) in največ 38.000 SIT
(2.000 točk). Prijava mora obsegati firmo
in sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka prisilne poravnave.

Šlandra 19 – parc. št. 1796/1 k.o. Maribor
grad, z z.k. označbo nepremičnine 2394.
ES, last Kurnik Blaža, stan. Jareninski Dol
41, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
10. 4. 2006, zastavljeno v korist Probanke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 8,000.000 SIT s pp.
SV 451/06
Ob-12825/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 451/06 z dne 26. 4.
2006, so bili zastavljeni poslovni prostori
št. D23 1K v izmeri 12,39 m2, št. D22 1K v
izmeri 23,47 m2, št. D3 1K v izmeri 37,90 m2,
št. B.1PP v izmeri 20,02 m2, št. B.3PP v izmeri 7,04 m2 in št. B.14PP v izmeri 40,53 m2,
ki se nahajajo v poslovni stavbi na naslovu
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 386/5, h kateri pripadajo tudi
parcele št. 386/7, 386/9, 386/12, 386/13,
386/14, 386/15, 386/16, 386/17, 386/18 in

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 4. 2006
St 4/2006
Os-12415/06
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom PI, predelava kovin, trgovina, svetovanje in druge storitve d.o.o., Livarska
12, Muta, matična številka 5530709, davčna
št. 57595992.
II. Odslej se firma dolžnika glasi PI, predelava kovin, trgovina, svetovanje in druge storitve d.o.o. – v stečaju, Livarska 12,
Muta.
III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, univ. dipl. pravnik iz Slovenj
Gradca, Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
12. 7. 2006 ob 10. uri, soba št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto 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 TR
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
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hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk
(38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 4. 2006
St 1/2006
Os-12416/06
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Domit d.o.o., Trg 4. julija 55, Dravograd, matična številka 5318912, davčna
št. SI70395217.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Domit
d.o.o. – v stečaju, Trg 4. julija 55, Dravograd.
III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, univ. dipl. pravnik iz Slovenj
Gradca, Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
12. 7. 2006 ob 9. uri, soba št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto 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 TR
računa ali drugega računa upnika. 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 prijav
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk
(38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

Stran

3492 /

Št.

46 / 5. 5. 2006

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 4.
2006.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 4. 2006
St 54/2005
Os-12417/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 54/2005 z dne 21. 4. 2006 začelo postopek prisilne poravnave v stečaju nad stečajnim dolžnikom Asfaltiranje – gradbeništvo
Dušan Rener s.p. – v stečaju, Kazlje 2,
Sežana (matična številka 1235630, šifra dejavnosti F 45.210).
Postopek prisilne poravnave opravlja
stečajni senat, dolžnosti upravitelja prisilne
poravnave opravlja stečajni upravitelj, dolžnosti upniškega odbora v prisilni poravnavi
v stečaju pa opravlja v stečaju imenovani
upniški odbor.
Oklic je bil nabit na oglasno desko Okrožnega sodišča v Kopru dne 21. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2006
St 35/2006
Os-12418/06
To sodišče je s sklepom St 35/2006 dne
24. 4. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Art Arching, raziskovanje, razvoj, svetovanje in strokovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 1, matična številka 5319919, vložna številka 10432700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Boris Dolamič 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 8. 9. 2006 ob 10. uri v razpravni dvorani
št. I/I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2006
St 230/2005
Os-12419/06
To sodišče je s sklepom St 230/2005 dne
20. 4. 2006 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Zadruga Studio GAO Arhitekti z.o.o. – v likvidaciji, Rozmanova 2.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2006
St 39/99
Os-12420/06
To sodišče je s sklepom St 39/99 dne
13. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol Mizarna d.o.o., Ljubljanska c. 45, Kamnik – 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 13. 4. 2006
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St 46/2004
Os-12723/06
Sodišče je s sklepom opr. št. St 46/2004
z dne 21. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom WE.COME, računalništvo in trgovina d.o.o. – v stečaju, Izola,
Južna cesta 5.
Premoženje stečajnega dolžnika, ki je
zajeto v »Popisu materiala WE.COME v stečaju«, ki obsega tri strani formata A4 in je
sestavni del sklepa, se prenese na upnika
Porche Inter Auto d.o.o. Ljubljana, Bravničarjeva 5, Ljubljana, ki nosi vse stroške s
prevzemom in odvozom tega premoženja.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2006
St 6/2006
Os-12724/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2006
z dne 24. 4. 2006 začelo stečajni postopek
nad družbo Boni – Proizvodnja toaletnega
papirja in trgovina d.o.o. Dekani, Dekani
12/a, ki je vpisana pri tukajšnjem sodišču,
vl. številka 066/10385500, matična številka
5728371, šifra dejavnosti 21.220.
V stečaju se pri dolžniku uporablja firma: Boni – Proizvodnja toaletnega papirja
in trgovina d.o.o. – v stečaju, Dekani, Dekani 12/a.
Za stečajnega upravitelja se postavi Miro
Benedejčič, II. Prekomorske brigade 52, Koper.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih
in predpisano kolkovano, prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica za začetek stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo 26. 7. 2006
ob 8.45 v razpravni dvorani št. 132/1 Okrožnega sodišča v Kopru, Ferrarska ulica 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 4. 2006
St 60/2005
Os-12725/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 60/2005 z dne 24. 4. 2006 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo Studio
Aloia – trgovina in storitve d.o.o., Ul. II.
Prekomorske brigade 45d, Koper, se začne in se takoj zaključi.
Premično premoženje (pohištvo), last
družbe Studio Aloia – trgovina in storitve
d.o.o., Koper, specificirano v seznamu z dne
1. 3. 2006, ki je sestavni del tega sklepa, se
izroči Mestni občini Koper, brez prevzema
obveznosti.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 4. 2006
St 46/2005
Os-12726/06
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena
ZPPSL to sodišče objavlja izvleček pravnomočnega sklepa poravnalnega senata
opr. št. St 46/2005 z dne 22. 3. 2006, o
potrditvi prisilne poravnave nad dolžnikom
Bori KMO – kmetijska mehanizacija in
oprema d.o.o., Kraška ulica 7, Sežana,
ki se glasi:

1. Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo nad dolžnikom Bori KMO – kmetijska
mehanizacija in oprema d.o.o., Kraška ulica
7, Sežana, ki so jo sprejeli upniki in družbenik z glasovanjem (upoštevaje tudi pisno
glasovanje) na naroku, dne 22. 3. 2006.
2. Ugotovi se, da je dolžnik v načrtu finančne reorganizacije razvrstil terjatve upnikov v naslednje razrede:
– razred A: razred terjatve ločitvenih
upnikov, za katere po prvem odstavku 55.
člena ZPPSL potrjena prisilna poravnava
nima pravnih učinkov;
– razred B: razred terjatev izločitvenih
upnikov, za katere po prvem odstavku 55.
člena ZPPSL potrjena prisilna poravnava
nima pravnih učinkov;
– razred C: razred terjatev upnikov, ki
imajo z dolžnikom sklenjene obojestransko
odplačane pogodbe in v katerih nobena pogodbena stranka svoje obveznosti še ni v
celoti izpolnila, dolžnik pa od pogodbe ni
odstopil; na te terjatve po 41. členu ZPPSL
prisilna poravnava nima pravnih učinkov;
– razred D: razred terjatev delavcev, za
katere po prvem odstavku 160. člena ZPPSL potrjena prisilna poravnava nima pravnih
učinkov;
– razred E: razred terjatev vseh ostalih
upnikov, ki se poplačajo v višini 100% od
zneska terjatve do dneva začetka prisilne
poravnave, ugotovljenih na osnovi revidirane bilance, v roku pet let obročno od pravnomočno potrjene prisilne poravnave in brez
obresti od začetka postopka prisilne poravnave dalje do plačila. Terjatve se poplačajo
po naslednji dinamiki: 10% v roku dveh let,
20% v roku treh let, 30% v roku štirih let in
40% v roku petih let, vse od pravnomočno
potrjene prisilne poravnave.
3. Upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene, se poplačajo
na način in v višini, kot je razvidna iz priloge
A tega sklepa.
4. Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna
dne 18. 4. 2006.
5. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka in proti upnikom, ki so se postopka
udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2006
St 46/2005
Os-12727/06
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Sistemi
TAB, tehnološke rešitve in programsko
svetovanje, d.o.o., Predilniška 16, Tržič,
bo dne 2. 6. 2006 ob 9. uri v sobi 113/I tega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6 tega
sodišča v času uradnih ur.
Poravnalni senat vabi upnike, da se naroka udeležijo.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 20. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 4. 2006
St 53/2004
Os-12729/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 53/2004 z dne 25. 4. 2006, zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom NorthSouth, družba za marketing, trgovino in
svetovanje, d.o.o. – v stečaju, Struževo 3,
Kranj.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 4. 2006
St 113/2003
Os-12730/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje v stečajnem postopku nad dolžnikom
Coming d.d. – v stečaju, Dunajska c. 106,
Ljubljana, pod opr. št. St 113/2003 drugi
narok za preizkus prijavljenih terjatev za
dne 19. 6. 2006 ob 12. uri in obravnavanje osnutka glavne razdelitve za dne 19. 6.
2006 ob 12.30 v razpravni dvorani št. V v 1.
nadstropju, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 15/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2006
St 23/2001
Os-12732/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2001 z dne 4. 4. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom MB-LES
Družba za proizvodnjo in storitve d.o.o.
– v stečaju, Limbuš, Limbuška cesta 2,
ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 2006
St 123/2005
Os-12734/06
Stečajno upraviteljico dr. Ireno Lesjak se
z dne 20. 4. 2006 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi TVM razvoj
d.o.o. – stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 2006
St 19/2006
Os-12735/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2006 z dne 21. 4. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Integra, podjetje za avtomobilsko dejavnost,
trgovino, uvoz in izvoz d.o.o., Maribor,
Ptujska cesta 176.
Matična številka dolžnika je 5587085, šifra njegove dejavnosti pa 50102.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve (na naslov: Okrožno sodišče
v Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14). K vlogi
naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za
prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100
točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT). Vplačati jo morajo za pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014
in za fizične osebe na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529 (sklicna številka pri
obojih 11 42196-7110006).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Dušan Marin, dipl. ekonomist, stan.
Štantetova 4, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:

Št.

1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
2. Summit Leasing Slovenija d.o.o., Ljubljana, Flajšmanova 3,
3. Levin d.o.o., Maribor, Ptujska cesta
176,
4. NLB Leasing Maribor d.o.o., Maribor,
Titova cesta 2 in
5. predstavnica sveta delavcev, Renata
Jaušovec, Maribor, Engelsova 52.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 21. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2006
St 14/2003
Os-12736/06
To sodišče je dne 21. 4. 2006 s sklepom,
opr. št. St 14/2003 odločilo, da se likvidacijski postopek nad dolžnikom Nogometni
klub »Drava«, Ptuj, Čučkova ulica 7, Ptuj,
ustavi in da se nad dolžnikom začne stečajni
postopek, vendar se ne izvede, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka,
zato se stečajni postopek začet nad dolžnikom Nogometni klub »Drava« Ptuj, Čučkova
ulica 7, Ptuj, takoj zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra društev.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 4. 2006
St 2/2004
Os-12737/06
To sodišče je dne 21. 4. 2006 s sklepom opr. št. St 2/2004, v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Vorbo družba za
trgovino, storitve in posredništvo d.o.o.,
Preclava 14 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 4. 2006
St 6/2004
Os-12738/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2004
z dne 21. 4. 2006, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Zvonko
Brumec s.p., Pongrce 33 – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se bo dolžnik
izbrisal iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 4. 2006

Izvršbe
In 01/00092
Os-10809/06
V izvršilni zadevi upnika RS MF, DURS,
Davčni urad Celje, Aškerčeva 12, Celje, ki
ga zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Celju, Trg Celjskih knezov
10, Celje, zoper dolžnika Aferim Halitaj, Pod
grabri 19, Celje, zaradi izterjave 1,254.018
SIT s pp, je po sklepu o izvršbi Okrajnega
sodišča v Celju, opr. št. In 01/00092, dne
19. 12. 2003, izvršitelj opravil rubež nepremičnine – stanovanja v pritličju stanovanjske
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stavbe na naslovu Kovinarska 7, Celje, stoječe na parc. št. 1396/4 in 1396/5, vpisanih
pri vl. št. 769, k.o. Sp. Hudinja. Stanovanje
meri 62,42 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2006
In 2005/00401
Os-10810/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 12. 4. 2005, je bil dne 8. 3. 2006
opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež nepremičnine, to je lokal v izmeri
160 m2, na naslovu Mesarska 2, Poljanska
54, Ljubljana, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnikov Guzej Daše, Motnica 1,
Trzin in Klenovšek Uroša, Topniška ulica
12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2006
In 2005/01699
Os-11404/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 20. 12. 2005, opr. št. In 2005/01699,
je bil dne 20. 3. 2006 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o.,
Letališka 5, Ljubljana, rubež nepremičnine,
to je stanovanje št. 29, na naslovu Ulica
Hermana Potočnika 19, Ljubljana, v izmeri
35,74 m2, last dolžnice Vigele Jerice, Ulica
Hermana Potočnika 19, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
In 2005/01059
Os-11406/06
V izvršilni zadevi upnika Staninvest,
družba za gospodarjenje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor,
proti dolžnici Nataši Škrubej, Praprotnikova
6, Maribor in Ul. Roberta Kukovca 16, Maribor, začasno biva na naslovu Lesjakova
2a, Maribor, zaradi izterjave 17.716,50 SIT,
15.439,50 SIT, 32.870,50 SIT, 45.911 SIT,
36.534 SIT, 555.973 SIT, 147.226,50 SIT,
66.298 SIT, 51.397 SIT, 29.513,50 SIT,
11.503,50 SIT, 51.198 SIT, 33.743,50 SIT
in 63.284 SIT, vse s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi opr. št. In 2005/01059 z dne
15. 2. 2006, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer enosobno
stanovanje št. 8, v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Praprotnikova 6 v
Mariboru, k.o. Maribor-Grad, v skupni izmeri
45,50 m2, last dolžnice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 4. 2006
In 2004/00131
Os-9204/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 14. 6. 2004, opr. št.
In 2004/00131, je bila v korist upnika Merx,
blagovni center Celje d.o.o. – v likvidaciji,
Celje, ki ga zastopa Petra Giacomelli, odvetnica v Celju, proti dolžnici Diklič Ignaciji,
Čopova 2, Žalec, dne 14. 3. 2006 opravljena
zaznamba rubeža dolžnici do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
in v naravi predstavlja stanovanje št. 6, v
1. nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 541, vl. št. 1126, k.o. Gotovlje, v
skupni izmeri 65,80 m2, na naslovu Čopova
2, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 3. 2006
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 523/2006
Os-9897/06
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 15. 2. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Vogrinc Alojza in
Dvoršak Brigite, oba stan. Lažišče 15, Dobje, ki ju zastopa odv. Turk Jože iz Celja,
uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe o dosmrtnem
preživljanju z dne 14. 11. 1994, na nepremičninah vl. št. 2 in 76, k.o. Lažiše, ki so
last Vogrinc Rudolfa in Vogrinc Nikoslave,
vsakega do 1/2 in pri vl. št. 24, k.,o. Mrzlo
polje, ki je last Vogrinc Rudolfa, oba stan.
Lažiše 15, Dobje pri Planini, do 1/4, ki so jo
sklenili Vogrinc Rudolf in Vogrinc Nikoslava, oba stan. Lažiše 15, Dobje pri Planini,
kot izročevalca in Vogrinc Alojz in Dvoršak
Brigita, oba Lažiše 15, Dobje pri Planini, kot
prevzemnika.
Vknjižba lastninske pravice pri vl. št. 2 in
vl. št. 76, k.o. Lažiše ter vl. št. 24 k.o. Mrzlo
polje, se zahteva v korist Vogrinc Alojza in
Dvoršak Brigite, vsakega do polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 3. 2006
Dn 2460/2005
Os-10572/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kokalj
Bogdana, Zikova 1, Kamnik, ki ga zastopa
Stupo d.o.o., Maistrova ulica št. 16, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje
št. 1, v izmeri 89,49 m2, Zikova 1, Kamnik,
pri nepremičnini št. 950/1, k.o. Kamnik,
ident. št. 1.E, v podvl. št. 2825/1, k.o. Kamnik za naslednji osebi: Bogdan Kokalj in
Tatjana Kokalj, oba Zikova 1, Kamnik, izdalo
sklep Dn št. 2460/2005 z dne 13. 1. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 19. 5. 1977, sklenjene med SGP – Projekt Kranj, Nazorjeva
1, Kranj, pravni naslednik SGP Gradbinec
Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem
in Stopajnik Francem ter Marjeto, oba Tunjiška 2c, Kamnik, kot kupcema, za stanovanje
št. 1, v pritličju CA 3 – Perovo – Kamnik, in
sicer dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 1 v pritličju stan. bloka CA 3, ki se
nahaja v naselju soseske BS-2 na Perovem
v Kamniku, v skupni izmeri 87,10 m2, za kupnino v znesku 540.020 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Bogdana Kokalja in Tatjane Kokalj, oba Zikova 1, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
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Bogdana Kokalja in Tatjane Kokalj, oba Zikova 1, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 3. 2006
Dn 2900/2006
Os-8028/06
Okrajno sodišče je po Okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Srečka
Emeršiča, Ulica istrskega odreda 8, Koper,
ki ga zastopa odv. Tatjana Stojkovič Pavlovec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne
9. 6. 2005, sklenilo:
začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. LB 37-24 z
dne 4. 11. 1971, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Gorica in Marijo Jemec, EMŠO 2110923505374, Žibertova 11,
Ljubljana, za nakup stanovanja, garsonjere
v pritličju št. C/6 ter kletjo št. 6, v izmeri 18,50 m2, v stanovanjski stavbi, na delih
parc. št. 459/2 in 462/3, k.o. Semedela,
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1977,
sklenjene med Marijo Jemec, EMŠO
2110923505374, Žibertova 11, Ljubljana in
Ivano Ferminišek, EMŠO 245899505147,
Cesta Istrskega odreda 8, Koper, za nakup
garsonjere v pritličju št. C/6 ter pripadajočo
kletjo in pravico uporabe skupnih prostorov
stavbe in naprav ter dvorišča in terase, v
stanovanjski hiši v Kopru, Cesta Istrskega
odreda št. 8, na parc. št. 459/2 in 462/3,
k.o. Semedela,
– darilne pogodbe št. OV II 1087/86 z
dne 17. 4. 1986, sklenjene med Ivano Ferminiške, EMŠO 245899505147, cesta Istrskega odreda 8, Koper in Stanislavom Ferminiškom, EMŠO 3003930500488, Hoška
ulica 20, Maribor, za nakup garsonjere v Kopru, v stanovanjski zgradbi Istrskega odreda
8, v izmeri 18,50 m2 koristne stanovanjske
površine, s pritiklinami, to je pravico uporabe
kleti, skupnih prostorov stavbe in naprave
ter dvorišča in terase, v zgradbi stoječi na
parc. št. 459/2 in 462/3, k.o. Semedela.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižnih listin, je v zemljiški knjigi vpisana v
vl. št. E 70, v listu B-XLIV z opisom garsonjera št. 6, v 2. etaži stopnišča C stanovanjskega bloka LB-36/K, v Kopru, Istrskega
odreda št. 8, z oznako 462/4-E/6, v izmeri
18,50 m2 in klet št. 15 v izmeri 1,30 m2 in se
nahaja na parc. št. 462/4, k.o. Semedela, v
korist imetnika pravice uporabe SGP Koper
p.o. Koper, Obrtniška ul. 30, Koper.
Pri zgoraj opisani nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi zgoraj navedenih listin in kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 3. 1997 ter aneksa z
dne 19. 1. 2006, sklenjenih med Ferminišek Stanislavom in Emeršič Srečkom,
v korist imetnika Emeršič Srečka, EMŠO
1305959500966, Ul. Istrskega odreda 8,
Koper.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani v vl. št. E 70, v listu B-XLIV, garsonjera
št. 6, v 2. etaži stopnišča C stanovanjskega
bloka LB-36/k v Kopru, Istrskega odreda
št. 8, z oznako 462/4-E/6 v izmeri 18,50 m2
in kleti št. 15 v izmeri 1,30 m2, na parc. št.
462/4, k.o. Semedela, se poziva da v dveh
mesecih od objave tega 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 9. 6. 2005

Dn 1107/2006
Os-8816/06
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Rudolfa
Vatovca, Cesta I. Istrske brigade 62, Pobegi,
zaradi izbrisa stare hipoteke odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke, vknjižene na podlagi posojilne pogodbe
z dne 11. 2. 1981, za zavarovanje denarne
(posojilne) terjatve v znesku 150.000 DIN
s 4% obrestmi in p.p., vpisane pod Dn št.
162/81, pri vl. št. 433, k.o. Bertoki, nepremičnini parc. št. 2492/1, solastniškem deležu do 1/2 Vatovec Rudolfa, roj. 19. 12. 1947,
Cesta I. Istrske brigade 62, Pobegi.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 3. 2006
Dn 1907/01
Os-6668/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Boleslava Petriča, Štembalova
9, Ljubljana, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
na nepremičnini – garažni boks v nadstropju
desno št. 131, Ulica Pohorskega bataljona,
Ljubljana, z identifikatorjem 89.E, vpisani
v podvložek št. 1437/89, k.o. Brinje I, dne
29. 12. 2005, pod Dn št. 1907/01, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, ki sta jo dne 26. 10. 1966 sklenila
Stanovanjsko podjetje Bežigrad, Vojkova 1,
Ljubljana, kot prodajalec in Cvetka Kunstelj,
Hubadova 20, Ljubljana, za nadstropni garažni boks št. 131, v objektu A, na Soseski S-VI-Bežigrad-Brinje, ki stoji na parc. št.
246/3, k.o. Brinje.
Poziva se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
Dn 3466/2001
Os-6669/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Antona Novaka, Petrovičeva
ulica 19, Ljubljana, v postopku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 10,
v prvem nadstropju večstanovanjske hiše
Petrovičeva 19, Ljubljana, z identifikatorjem
10.E, vpisani v podvložek št. 334/10, k.o.
Nove Jarše, dne 21. 12. 2005, pod Dn št.
4366/2001, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa
h kupoprodajni pogodbi z dne 5. 10. 1992,
sklenjenega dne 30. 11. 1992, med podjetjem Commerce, zastopstvo tujih firm p.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, kot lastnikom
– prodajalcem in Vero ter Antonom Novakom, oba stanujoča v Ljubljani, Petrovičeva
ulica 19, kot kupcema, katerega predmet je
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stanovanje št. 10, v I. nadstropju, v Ljubljani,
Petrovičeva 19.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006

Šaranovičeva 2, Ljubljana ter Petrom Gspanom, Sketova 6, Ljubljana, za
nepremičnino, vpisano v vl. št. 39, k.o.
Ajdovščina, obstoječo iz parc. št. 35/1, stavbišče v izmeri 307 m2, v naravi poslovno
stanovanjska hiša, Čopova 40, v naravi v
celoti obstoječe iz dveh ločenih sob na podstrešju zgradbe, stoječe v Ljubljani, Čopova
40, stoječe na parc. št. 35/1 v izmeri 26 m2
in 15,5 m2, z uporabo dela kleti vpisani v vl.
št. 39, k.o. Ajdovščina,
nepremičnino vpisano pri vl. št. 39, k.o.
Ajdovščina, parc. št. 35/1:
– enosobno stanovanje v I. nadstropju v
izmeri 47,18 m2,
– poslovni prostor v pritličju in I. nadstropju v skupni izmeri 183,23 m2,
– poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri
67,39 m2,
– poslovni prostor v pritličju v izmeri
45,88 m2,
ter stanovanju in poslovnim prostorom
pripadajoče skupne prostore in naprave v
hiši Čopova 40 v Ljubljani in ustrezni del
stavbnega zemljišča parc. št. 35/1, vl. št. 39,
k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2006

Dn 2519/2001

Os-6673/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Josipa Cindra, Postojnska 20,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Barbara Krištof Lučovnik iz Ljubljane, v postopku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 6/15, v šestem nadstropju, Brilejeva
4, Ljubljana, z identifikatorjem 86.E, vpisani
v podvložek št. 3036/93, k.o. Dravlje, dne
21. 12. 2005, pod Dn št. 2519/2001, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 82-7475
z dne 20. 12. 1982, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, kot po
oblaščenim investitorjem in Brce Rudijem
ter Brce-Šenk Andrejo, oba Dolenjska
115, Ljubljana, kot soinvestitorjema, za
enoinpolsobno stanovanje št. 6/15, v VI.
nadstropju, stopnišče II, v izmeri 44 m2,
v stanovanjskem objektu B-15, v soseski
ŠS-8/2 Nove Dravlje,
– I dodatka h kupni pogodbi št. 82-7475
z dne 20. 12. 1980, v objektu B-15 soseska
ŠS 8/2 Dravlje, z dne 16. 2. 1983, ki sta
ga sklenila Zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10,
kot pooblaščeni investitor in Brce Rudi ter
Brce-Šenk Andreja, oba Dolenjska 115, Ljubljana, kot kupca,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
82-7475 z dne 20. 12. 1982, z dne 31. 1.
1984, ki sta ga sklenila Zavod za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, kot pooblaščeni inveistor in
Brce Rudi ter Brce-Šenk Andreja, oba Dolenjska 115, Ljubljana, kot soinvestitorja, za
enoinpolsobno stanovanje št. 15, v šestem
nadstropju, v objektu B-15, soseska ŠS 8/2
Nove Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2006
Dn 1926/2002

Os-8821/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirka
Kunšiča, Zgornje Duplje 43, Zgornje Duplje,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju z identifikacijsko šte-

vilko 06004/101 v izmeri 63,45 m2, s kletjo z
identifikacijsko številko 06004/102, v izmeri
2,65 m2, Šišenska c. 2, Ljubljana, vpisani v
podvložek št. 4463, v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 19. 12. 2005, pod opr. št. Dn
1926/2002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. ST-2/50 z dne 12. 2. 1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika,
Vošnjakova 8, Ljubljana in Pavlič Jožetom
ter Pavlič Marijo, Poljane št. 1, Ljubljana Šentvid, o nakupu dvosobnega stanovanja z
oznako A in površino 61,55 m2, v stanovanjski stolpnici ST-2/M, ob Šišenski cesti št. 2
v Ljubljani, na parc. št. 505/1, 523/1, 517/1
in 519, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2006
Dn 22174/2001

Os-8825/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Milene Kilar, Šišenska c. 2,
Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
na nepremičnini – stanovanju z identifikacijsko št. 06004/053 v izmeri 63,45 m2, in
kleti z identifikacijsko št. 06004/054 v izmeri 2,7 m2, Šišenska 2, Ljubljana, vpisane pri podvložku št. 4463/1, k.o. Zgornja
Šiška, dne 17. 11. 2005, pod opr. št. Dn
22174/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 2/26 z dne 17. 1.
1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljanska, Vošnjakova 8 in Rus
Mileno, stanujoča v Ljubljani, Štrekljeva 7,
o nakupu dvosobnega stanovanja v stanovanjski stolpnici ST-2/M ob Šišenska c. 2 v
Ljubljani, na parcelah št. 505/1, 523/1, 517/1
in 519, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2006
Dn 16949/2003

Os-10582/06

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Arcadium, d.o.o., Komenskega 11, Ljubljana, ki ga
zastopa Nina Šelih, odvetnica iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini s parcelno številko 2601 in 2602,
v katastrski občini Ajdovščina, dne 28. 2.
2006, pod opr. št. Dn 16949/2003, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 12. 10. 1995, sklenjene med kupcem
Arcadium, d.o.o., Komenskega 11, Ljubljana in prodajalcema Vladimirjem Košakom,

Dn 2218/2004
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Os-10585/06

Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 2218/2004, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 4. 4. 2006
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 2 v pritličju, Volaričeva 28, Postojna, v izmeri 30,20 m2, stoječe na vložni
št. 2971/1, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 16/91, sklenjene med prodajalcem HOT
- hoteli turizem d.o.o., Postojna in kupcem
Blažič Marijo, Volaričeva 28, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Stanković
Sretko.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka
Okrajno sodišče v Postojni
dne 4. 4. 2006
Dn 43/2006

Os-10586/06

Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 43/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 4. 4. 2006
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 4, Planina 169, Planina, v izmeri
neto stanovanjske površine 104,36 m2 ter
teraso in balkon v skupni izmeri 39,85 m2,
stoječe na parc. št. 1559/6, vl. št. 8, k.o.
Kačja vas.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja,
sklenjene med prodajalcem Štefka Mav-
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Bradač, Planina 169 in kupcema Janezom
ter Tanjo Rozman, Jakčeva ulica 43, Ljubljana.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja,
sklenjeno med prodajalcema Tanjo Rozman, Jakčeva ulica 43, Ljubljana in Janezom Rozmanom, Planina 169, Planina ter
kupcem Abram Valerijo in Abram Darkom,
Rusjanov trg 3, Ljubljana.
Vknjižba se zahteva v korist Abram Darka, Planina 169, Planina.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 4. 4. 2006
Dn 2699/2005
Os-10587/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 2699/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 4. 4. 2006
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 4, v 1. nadstropju na Tržaški cesti 4, Postojna, v izmeri 88,54 m2, stoječe na
parc. št. 522 in vl. št. 1633, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/78-2/93, sklenjene med prodajalcem LIV Postojna Hidravlika, stroji plastika,
d.o.o. Postojna in kupcem Šepec Jano, Vojkova 17, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist: Šepec
Jana, Vojkova 17, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 4. 4. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 35/2005
Os-11360/06
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Parnad d.o.o., Cesta v Gorice
33, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Vesna
Šafar iz Ljubljane, proti dolžniku Ivanu Lahu,
Kregarjeva ulica 33, Brežice, prej Sela 80,
Dobova, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 159.628 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Ivanu Lahu, Kregarjeva ulica
33, Brežice, prej Sela 80, Dobova, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi četrte
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 odvetnika Branka Rožmana, Černelčeva cesta
3a, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
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zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 4. 2006
N 33/2004
Os-7259/06
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajnem
sodniku Niku Falknerju v nepravdni zadevi
predlagatelja Šefika Kličića, Koprska ulica
12, Izola, ki ga zastopa odv. Svetlana Truglas iz Kopra, zoper nasprotna udeleženca: 1. Mondo Elio, sedaj neznanega prebivališča, nazadnje stan. Via Spagna 17a,
Torvaianica, Pomezia - Roma, Italia, in 2.
Mondo Libero, Viale caduti nella guerra, Liberazione 547, Roma, Italia, zaradi delitve
solastnine, na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 37.
členom ZNP sklenilo:
1. nasprotnemu udeležencu Mondo Eliu
se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Vukica Jovanović-Krevatin iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala 1. nasprotnega udeleženca v postopku vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 3. 2006
I 19/2005
Os-10797/06
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 118.397,30 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 tudi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 23. 11. 2005
I 18/2005
Os-10799/06
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 2,827.250,30 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 tudi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 23. 11. 2005
P 179/2005
Os-10794/06
Okrajno sodišče v Velenju je pravdni zadevi tožeče stranke Branke Mirt, Šalek 86,
Velenje, proti toženi stranki Mateju Bevcu,
Foitova 6, Velenje, zaradi plačila 353.411,24
SIT s pp, dne 3. 4. 2006 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki se imenuje odvetnik Darko Repenšek iz
Velenja.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 4. 2006

Oklici dedičem
D 275/2005
Os-10591/06
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 27. 10. 1946 umrlem
Vrčon (Verčon) Francu, roj. 8. 2. 1862 v
Dobravljah, stan. Dobravlje 28.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu
od objave tega oklica in oklica na sodni
deski tega sodišča, priglasijo sodišču. Po
poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 3. 4. 2006
D 1/99
Os-12218/06
Margerita Bembič iz 1404 Saveway Crescent, Mississauga, Ontario, je dne 26. 4.
1993 umrla in ni zapustila oporoke. Do dediščine ima pravico Libera Bembich, zapustničina hči.
Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedinji je postavljena za skrbnika Albina
Markežič, Lucija, Vojkova 14/c, Portorož.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2006

Oklici pogrešanih
N 43/2004
Os-11689/06
Antona Žmavca, roj. 7. 10. 1941 v Oels
– Gross, Wortenberg, Nemčija, nazadnje
bivajočega Bojsno 47, p. Globoko, UE Brežice, pogrešanega, o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni, se poziva vse, ki kaj vedo
povedati o njegovem življenju ali smrti, da
v roku treh mesecev po objavi tega oklica
sporočijo sodišču ali skrbniku Stanislavu
Kunstu, iz Zagaja 54, p. Bistrica ob Sotli,
ker se bo po izteku roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagatelj postopka je Ivan Žmavc,
Bojsno 47, 8254 Globoko.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 4. 2006
N 43/2004
Os-11690/06
Jožefa Žmavca, roj. 30. 11. 1939 v Bojsnem, UE Brežice, nazadnje bivajočega
Bojsno 37, p. Globoko, UE Brežice, pogrešanega, o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni, se poziva vse, ki kaj vedo povedati
o njegovem življenju ali smrti, da v roku
treh mesecev po objavi tega oklica sporočijo sodišču ali skrbniku Stanislavu Kunstu,
iz Zagaja 54, p. Bistrica ob Sotli, ker se bo
po izteku roka pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Predlagatelj postopka je Ivan Žmavc,
Bojsno 47, 8254 Globoko.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 4. 2006
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 716/2006
Rg-10597/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Radič in Štefančič, trgovina in
storitve, d.n.o. Celje, Ulica Dušana Kvedra 18, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 30. 3. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Radič Silvu, Ulica Dušana Kvedra 18,
Celje in Štefančič Robertu, Ulica Cvetke Jerin 1, Štore, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2006
Srg 637/2006
Rg-11343/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Bamtnes, galerijska dejavnost,
d.o.o. Piran, Prešernovo nabrežje št. 16,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/5779/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 29. 3.
2006.
Družbenika Martin Spacal, stanujoč Via
Lazzaretto Vecchio št. 9, Trst, Italija in Tanja
Spacal, stanujoča Via di Conconello št. 19,
Trst, Italija, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemata obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar odgovarjata z vsem svojim
premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje družbe
razdeli med družbenika tako, kot je določeno v sklepu o prenehanju družbe.
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 12. 4. 2006
Srg 00511/2006
Rg-11686/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Mirela d.o.o., Proizvodnja, trgovina in storitve Pliskovica 64/a, s sedežem v Pliskovici 64/a, Dutovlje, matična
številka 1190644, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno številko 1/05450/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenikov z dne 16. 3. 2006.
Družbenika Milan Vrabec, stanujoč Pliskovica 64 a, Dutovlje in Mirela Vrabec, stanujoča Pliskovica 64 a, Dutovlje, izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da

nima zaposlenih delavcev in da prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se razdeli med družbenika v skladu z višino njunega posamičnega poslovnega deleža.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 2006
Srg 566/2006
Rg-10759/06
Družba Štravs in Žitnik, proizvodnja,
storitve, trgovina d.o.o., s sedežem Sv.
Duh 41, Škofja Loka, vpisana na reg. vl.
št. 1/05433/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame družbenik Žitnik Jurij, Sv. Duh 41, 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. 4. 2006
Srg 03583/2006
Rg-9572/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Via
Facte, Posredniško in trgovinsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Ocvirkova ulica 52, objavlja sklep:
Via Facte, Posredniško in trgovinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ocvirkova ulica 52, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Primož Kos, Ocvirkova ulica
52, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
Srg 03584/2006
Rg-9574/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe M – Prim, upravljanje naložb, nepremičnine in storitve, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 9, objavlja sklep:
M - PRIM, upravljanje naložb, nepremičnine in storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 9, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Delničar je Zagorex Limited, Kennedy
70, Papabasiliou House P.C. 107 Nicosia,
Ciper, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na delničarja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2006
Srg 04063/2006
Rg-11345/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Diferenca,
finance, storitve in trgovina d.o.o., Javor 23,
Ljubljana, ki jo zastopa notarka Nada Kumar
iz Ljubljane, Slovenska 56, objavlja sklep:
družba Diferenca, finance, storitve in
trgovina d.o.o., Javor 23, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/31494/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 27. 3.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Leber Izidor, Javor 23, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2006
Srg 04076/2006
Rg-11348/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Almaz, družba
za zunanjetrgovinsko posredovanje d.o.o.,
Pod hribom 24, Radomlje, ki jo zastopa notarka Lokošek Majda iz Domžal, Kolodvorska 6, objavlja sklep:
družba Almaz, družba za zunanjetrgovinsko posredovanje in poslovno svetovanje d.o.o., Pod hribom 24, Radomlje,
reg. št. vl. 1/34829/00 preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
22. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Šavli Pavel, Pod hribom 24,
Radomlje, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. sklepa 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 7. 4. 2006
Srg 04095/2006
Rg-11351/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sving, družba
za svetovanje in inženiring v gradbeništvu,
Ljubljana, d.o.o., Savska cesta 10, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Sving, družba za svetovanje
in inženiring v gradbeništvu, Ljubljana,
d.o.o., Savska cesta 10, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/03355/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 14. 3.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Nagode Petra, Preloge
65, Ljubljana in Zupančič Dušan, Palmejeva
12, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. sklepa 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 7. 4. 2006

Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
Berlak
Bogdan,
Vitomerci
41b,
Vitomarci,
obrtno
dovoljenje,
št.
046115/1075/00-52/1995 – reprezentativno,
izdano dne 6. 3. 1995. gnh-221364

Potne listine preklicujejo
Adrović Elvis, Moste 47, Žirovnica, potni
list, št. P00607282. gnq-221155
Andonov Ljubčo, Trg prešernove
brigade 8, Kranj, potni list, št. P00281116.
gnr-221254
Ban Adi, Ulica svobode 20, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. P00792814.
gnh-221239
Brelih Anja, Trnovski pristan 8, Ljubljana,
potni list, št. P00706218. gnv-221200
Dermota Romana, Zikova 4, Kamnik,
potni list, št. P00982214. gng-221490
Doležal Jakub, Podbrezje 138, Naklo,
potni list, št. P01149920. gnd-221243
Draganović Emira, Na zelenici 6, Celje,
potni list, št. P00795551. gnp-221456
Drnovšek Barbara, Cesta 20. julija 9,
Zagorje ob Savi, potni list, št. P00488563.
gnw-221324
Erker Igor, Pečke 1a, Makole, potni list,
št. P00720029. gnd-221393
Gantar Majda, Bratovševa ploščad
8, Ljubljana, potni list, št. P00310018.
gnn-221333
Gavrilović Luka, Oražnova ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. P00850059.
gnm-221334

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Srg 00242/2006
Rg-11355/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Ribarnica - Kegl, trgovsko podjetje d.o.o. Kocljeva 1/a, Murska Sobota, matična številka 1851691, vl. št. 1/02736/00,
preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije.
Edini družbenik Bojan Kegl iz Murske
Sobote, Mladinska ulica 60, izjavi, da so
poplačane vse obveznosti družbe Ribarnica
- Kegl d.o.o. in da so urejena vsa razmerja z
delavci družbe, pri čemer izjavlja, da v družbi ni zaposlen noben delavec.
Edini družbenik izrecno izjavi, da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe in za to obveznost odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Družbenik tudi izjavlja, da družba nima
premoženja, premoženje, ki bi se eventualno našlo po prenehanju družbe, pa bo
pripadlo edinemu družbeniku.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 4. 2006

Gorenc Jaka, Pijava Gorica, Nova pot
7, Ljubljana, potni list, št. P00849635.
gnx-221348
Gruden Miha, Ulica Milana Majcna
49/b, Ljubljana, potni list, št. P00318116.
gnb-221345
Jakše Jaka, Begunje na Gorenjskem
94, Begunje na Gorenjskem, potni list, št.
P00912696. gnv-221275
Jan Zala, Savinova ulica 4, Celje, potni
list, št. P00974023. gni-221263
Jarni Neja, Litijska cesta 12/a, Ljubljana,
potni list, št. P00447003. gng-221340
Jerant Jasmina, Branik 126, Branik, potni
list, št. P00890848. gnx-221148
Kirn Aljaž, Vrtnarska cesta 3, Ljubljana,
potni list, št. P00769789. gnr-221329
Kirn Slavica, Vrtnarska cesta 3, Ljubljana,
potni list, št. P00769787. gnq-221330
Kocijančič Simon, Krpanova ulica
11, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00083472. gnn-221258
Kolbe Urška, Podvozna pot 29, Ljubljana,
potni list, št. P00386457. gnc-221519
Kompara
Tomaž,
Žapuže
37a,
Ajdovščina, potni list, št. P00096173.
gnf-221441
Kopatin Franc, Podnanos 70, Podnanos,
potni list, št. P00106007. gne-221442
Kukovič Andreja, Partizanska ulica
2, Žalec, potni list, št. P00606543.
gnh-221318
Kukovič Katarina, Partizanska ulica
2, Žalec, potni list, št. P00675020.
gne-221317
Kurtulan Dejan, Križni vrh 19, Slovenska
Bistrica, potni list, št. P00759445.
gnl-221285
Lugariček Franjo, Cesta na Ostrožno 12,
Celje, potni list, št. P01016459. gnr-221454
Mahmutović Asmir, Kidričeva cesta 68,
Škofja Loka, potni list, št. P001151160.
gnq-221205
Margan Mihaela, Tyrševa ulica 26, Maribor,
potni list, št. P00627818. gnb-221270

Mikolič Sobotič Alojz Evelin, Dravinjska
cesta 83, Poljčane, potni list, št. P00801976.
gnm-221284
Momirović Zoran, Celjska cesta 21,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00368493.
gno-221282
Mubi Tomaž, Predoslje 57a, Kranj, potni
list, št. P00608398. gnz-221496
Omerovič Elvis, Zvezna 5, Ljubljana,
potni list, št. P00660012. gnl-221260
Podbevšek Marjan, Vodnikova cesta
4, Ljubljana, potni list, št. P00051111.
gnb-221170
Pušenjak Miša, Ulica 25. maja 15, Ptuj,
potni list, št. P00935922. gnx-221423
Rupnik Borut, Zvonarska ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. P00018758.
gnn-221483
Shala Avni, Trg Rivoli 6, Kranj, potni list,
št. P01169598. gnv-221450
Skočir Jaka, Mašera Spasičeva ulica
3, Ljubljana, potni list, št. P00534699.
gno-221332
Skok Robert, Breisacher str. 8, 81667
Muenchen, potni list, št. P00506471.
gnc-221244
Slapnik Nikolaj, Zgornji Tuhinj 57, Kamnik,
potni list, št. P00265982. gnu-221276
Šupek Jure, Cesta II. grupe odredov
17, Celje, potni list, št. P00317860.
gns-221453
Tomaž Alojz, Župnca 4/I, Novo mesto,
potni list, št. P00902001. gnt-221302
Žnidarič Iris, Žabarjeva ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. P00520244. gnz-221346

Osebne izkaznice preklicujejo
Anzelm Sebastjan David, Partizanska
ulica 9, Idrija, osebno izkaznico, št.
001530153. gnt-221327
Barle Simona, Trata 6, Radomlje, osebno
izkaznico, št. 001483539. gnr-221179
Batič Nejc, Ulica Qulilano 7, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001351160.
gnz-221446
Batič Vili, Ulica Qulilano 7, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000482395.
gnb-221445
Bezenšek Tomaž, Ulica Milke Volk 55,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001411601.
gno-221257
Božič Samo, Njegoševa cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085423.
gnb-221349
Brezar Viktor, Žabnica 7, Žabnica, osebno
izkaznico, št. 000128453. gnu-221251
Brunšek
Suada,
Gasilska
ulica
5/a, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000961099. gnj-221262
Camplin Matjaž, Linhartova cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000945916.
gnk-221336
Černoša Andrej, Slake 30, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
000032014.
gnm-221159
Danko Sabina, Zgornje Vrtiče 6, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001798516.
gnp-221431
Dergan Ana, Kuretno 4a, Laško, osebno
izkaznico, št. 000951861. gnh-221389
Emeršič Tjaša, Draženci 76b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000899622. gnw-221424
Fabec Boštjan, Podgraje 71, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000227723.
gnd-221293
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Ferbar Domen, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000832809.
gnw-221249
Ferjančič Anja, Na Livadi 5, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001937131.
gny-221272
Fras Tjaša, Selnica ob Muri 161,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 001889718.
gnq-221430
Furlan Gašper, Ulica Slavka Gruma
47, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001646276. gnu-221301
Furlan Turk Tina, Ulica Slavka Gruma
47, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000235197. gnv-221300
Gashi Laura, Levstikova ulica 5, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000813580.
gnc-221294
Glušič Stanislava, Savinova ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 001918009.
gng-221265
Gnezda Samo, Pečnik 19, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001118710.
gnn-221458
Gorinšek Ana, Marjeta na Dravskem polju
94/a, Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000705342. gng-221315
Gričar Janja, Frankovo naselje 169,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001950848. gno-221411
Gruden Jana, Ahlinova ulica 23,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001053605.
gnj-221337
Hafner Urban, Škofjeloška cesta 20,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001404798.
gnx-221323
Hamler Jožef, Gornji Ivanjci 16, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000635352.
gnb-221295
Hasičević Tadej, Župančičeva cesta 4,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001734267.
gnq-221405
Hlebec Ivan, Osterčeva ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001022394.
gnc-221269
Hrvatin Robert, Gornji Zemon 6a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000476818.
gny-221397
Hull Veronika, Večeslavci 26, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000602962.
gnf-221316
Jamnik Janez, V Dovjež 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000435798.
gnp-221331
Janičič
Predrag,
Erjavčeva
20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000411383.
gng-221240
Janžel Marjana, Zabovci 11, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
000844594.
gnb-221420
Jelinčič
Marija,
Lavričeva
cesta
76, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000093441. gnh-221439
Jerant Jasmina, Branik 126, Branik,
osebno
izkaznico,
št.
000242594.
gny-221147
Jerman Jernej, Polje 11, Žiri, osebno
izkaznico, št. 000013596. gnl-221410
Jevšek Vincenc, Selo 5, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000722738. gno-221307
Kavčič Matjaž, Prešernova ulica 3,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000230641. gnk-221286
Klep Avrelija, Ulica heroja Lacka 8,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001608934.
gnc-221419
Kolbe Urška, Podvozna pot 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001751958.
gnz-221521

Narat Julijana, Grajski trg 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000335454.
gnz-221271
Nastran Iztok, Nova ulica 7, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
000593709.
gny-221322
Novak Ignacij, Vrhtrebnje 9, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
00076259.
gnf-221191
Novak Tadej, Mirna pot 12, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001248480.
gnb-221395
Nuhanović Abid, Za hribom 20, Trzin,
osebno izkaznico, št. AH 25118 – za tujca.
gny-221297
Oblak Marko, Frankovo naselje 64, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000575930.
gnn-221412
Ojsteršek Damjan, Zidani Most 27, Zidani
Most, osebno izkaznico, št. 000425877.
gnm-221388
Osredkar Gregor, Velika Ligojna 28,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001562445.
gns-221303
Patafta Maša, Skoke, Ulica Ludvika
Plambergerja 1, Maribor, osebno izkaznico,
št. 001216817. gnj-221266
Patafta Vesna, Skoke, Ulica Ludvika
Plambergerja 1, Maribor, osebno izkaznico,
št. 001658698. gne-221267
Pegan Maša, Lokovec 39, Čepovan,
osebno
izkaznico,
št.
001427723.
gnm-221384
Peterka Darko, Zadobrovška cesta 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000757226.
gne-221492
Petrič Rafael, Mokraška vas 6,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001119077.
gno-221457
Piperčič Tamara, Polhograjska cesta 37,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000838920.
gnf-221341
Pišot Primož, Vrtoče 8/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000308805.
gnj-221287
Podgornik Dušan, Bonini 45/d, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000021283. gnm-221259
Podgornik Mitja, Otlica 36a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000233680.
gng-221440
Povalc Terezija, Tkalska ulica 3b,
Celje, osebno izkaznico, št. 000980530.
gnq-221455
Pribela Tilen, Donova cesta 7/b,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000774478.
gnr-221354
Pristov Stanislav, Slovenski Javornik,
Pionirska ulica 2, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 000757522. gnz-221296
Pušenjak Miša, Ulica 25. maja 15,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000085173.
gny-221422
Robar Silvo, Starše 76/b, Starše, osebno
izkaznico, št. 000897781. gnh-221314
Rokavec Zdenka, Češenik 16, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001682048.
gnp-221181
Rous Jug Marjeta, Ulica Gradnikove
brigade 29, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 000635346. gnn-221383
Rožnik Venera, Velika Loka 34,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001533285.
gnh-221189
Sajovic Ivan, Tržaška cesta 136,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001426719.
gni-221288
Schonlieb Gregor, Pot na Gradišče 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001301781.
gns-221353

Komar Marjanca, Zgornje Gorje 90,
Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
001829467. gnw-221274
Kopatin Franc, Podnanos 70, Podnanos,
osebno
izkaznico,
št.
000152583.
gnd-221443
Korent Marija, Rakovlje 17/c, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000637253.
gnb-221320
Korent Vili, Rakovlje 17/c, Žalec, osebno
izkaznico, št. 00637328. gnc-221319
Korpnik Igor, Cesta v Lokrovec 11/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000145490.
gnh-221264
Košir Mihaela, Prešernova ulica 13,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001269180.
gny-221247
Kotnik Simon, Preloge 26, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001775716.
gnb-221495
Kovačič Srečko, Muratova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001897428.
gnd-221268
Kozamernik
Štefanija,
Lovšetova
ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000640344. gnv-221250
Kremelj Frančiška, Sv. Duh 111, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000606857.
gnh-221414
Kukec Josipa, Kasaze 87, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000128107. gnz-221321
Kump Marija, Cerovec 1, Šentjanž,
osebno
izkaznico,
št.
001829743.
gnv-221400
Kunavar Mojca, Proletarska cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001011302.
gnv-221350
Kurnik Bernarda, Tupaliče 80, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001629046.
gnu-221451
Kvas Peter, Vičava 121, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001579647. gnz-221421
Lazar Depoli Cvetka, Puhova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000619728.
gne-221342
Malovrh Maruška, Rova, Na klancu 3,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000863165.
gnn-221183
Marter Uroš, Spodnji Rudnik I/25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001748002.
gni-221338
Martinčič Danijela, Dolenja vas 72,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001450059.
gnh-221289
Martinčič Marko, Dolenja vas 72,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001702409.
gng-221290
Memeti
Muarem,
Zlatoličje
109,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000993803.
gni-221313
Mikložič Lidija, Ulica gorenjskega odreda
6, Kranj, osebno izkaznico, št. 000239377.
gnk-221486
Milković Milena, Saveljska cesta 63,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001949483.
gny-221347
Mislej Ana, Orlek 16a, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001130942. gnr-221433
Mohorčič Matevž, Razdrto 31, Hruševje,
osebno
izkaznico,
št.
000313199.
gny-221447
Momirović Zoran, Celjska cesta 21,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001639243. gnn-221283
Mostar Zdenka, Koleševa ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001627766.
gnh-221339
Munda Zlatko, Prerad 43/c, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000640013. gnf-221291
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Slabe Maja, Pod Plevno 102, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000915542.
gng-221415
Slemc Jožica, Srakovlje 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000980443. gns-221253
Slemc Špela, Srakovlje 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001274965. gnt-221252
Smerdel Jure, Spodnji Žerjavci 37b,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001884625. gnr-221404
Stare Petra, Krašnova ulica 5a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001465157.
gnt-221452
Šmerc Branko, Aškerčev trg 9, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000813854.
gnp-221256
Šuštar Bojan, Runkova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001926569.
gnd-221343
Tomšič Polegek Nina, Drejčetova pot
25, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001138432. gni-221138
Trbižan Bianka, Obrov 55G, Obrov,
osebno
izkaznico,
št.
001569888.
gnm-221434
Turnšek Maja, Hajdoše 29/c, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000987448. gng-221140
Vehar Avgust, Črnci 19, Apače, osebno
izkaznico, št. 000835707. gnr-221429
Vidmar Saša, Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001849797.
gnc-221344
Vlaj aleš, Partizanska cesta 44, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000300193.
gni-221413
Vodopivec Andrej, Brinškova ulica
26, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001430101. gnx-221398
Zakeršnik Milena, Pregljeva ulica 111,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000276335.
gnl-221335
Zorko Franci, Pečica 39, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001526521.
gnk-221161
Zrimšek Irena, Miškričeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000839016.
gnx-221248
Žagar Zofija, Linfartova ulica 14,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000438951.
gnp-221306
Žemva Lea, Zgornje Gorje 28, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 000836302.
gnx-221273
Žlogar Maja, Smoletova 12/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001901340.
gnr-221304

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajdnik Benić Polona, Ulica Toneta Melive
4, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001202655, reg. št. 13459,
izdala UE Slovenske Konjice. gnw-221299
Ambruš Agata, Pongrac 5/b, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058351, izdala UE Žalec. gni-221113
Anzelm Sebastjan David, Partizanska
ulica 9, Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000142489, izdala UE Idrija.
gnu-221326
Avsenek
Jernej,
Dvorska
vas
17/a, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 386817, reg. št.
24632. gnn-221358
Banić Radoslav, Adamičeva ulica 9,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 1734011, izdala UE Novo mesto.
gnj-221312
Berkopec Ljubica, Ulica Slavka Gruma
56, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 559988, izdala UE Novo mesto.
gnl-221310
Bidovec Luka, Komenskega ulica 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1672630, reg. št. 54137, izdala UE Kranj.
gnl-221135
Borštnar Vojko, Trg komandanta Staneta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000021909, reg. št. 105450, izdala UE
Ljubljana. gnx-221173
Bračko Peter, Preserje 3, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002135528, reg. št. 272000, izdala UE
Ljubljana. gnq-221180
Bratuž Žarko, Mladinska ulica 3, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002149127, izdala UE Idrija. gnv-221325
Brejc Primož, Rutarjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2112978, reg. št. 272136, izdala UE
Ljubljana. gnp-221206
Brelih Anja, Trnovski pristan 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št. S 1593211,
reg. št. 253878, izdala UE Ljubljana.
gnu-221201
Brence Dejan, Sp. Nova vas 39,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1579032, reg. št. 213, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnr-221279
Breskavr Evgenia, Ob zeleni Jami 19a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001868571, reg. št. 264061, izdala UE
Ljubljana. gnc-221469
Brezar Viktor, Žabnica 7, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1624232, reg. št. 14637, izdala UE Kranj.
gnj-221212
Brod Alenka, Kersnikova ulica 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002183619, reg. št. 37253, izdala UE
Celje. gnk-221436
Camplin Matjaž, Linhartova cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001453086, reg. št. 240529, izdala UE
Ljubljana. gnz-221146
Cukala Srčič Barbara, Ziherlova ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001992355, reg. št. 63442, izdala UE
Ljubljana. gnh-221164
Čeh Sonja, Raičeva ulica 55/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 353055,
reg. št. 190058, izdala UE Ljubljana.
gnp-221356
Černe Branko, Hradeckega cesta 82,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001794097, reg. št. 41892, izdala UE
Ljubljana. gne-221467
Češnovar Rok, Cirje 10, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20503, izdala
UE Krško. gnz-221396
Debevec Janez, Ob kapeli 36, Šentilj
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1891559, izdala UE Pesnica.
gno-221157
Dominić Eva, Župančičeva ulica 6,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SM 000011753, izdala UE
Lendava. gnx-221298
Durak Reton, Partizanska cesta 66,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1505934, izdala UE Sežana. gnl-221235
Duša Ana, Derčeva ulica 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001370354, reg. št. 235327, izdala UE
Ljubljana. gns-221478

Đuza Mara, Cesta v Pregavor 10, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI45338, reg. št. 10730, izdala UE Izola.
gnj-221462
Feguš Hofler Katarina, Bolgarska 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230153, reg. št. 44167, izdala UE Maribor.
gnn-221133
Ferjančič Iztok, Tureli 4, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H, št.
S 1385205, izdala UE Nova Gorica.
gnf-221141
Fortič Smole Živa, Valjavčeva ulica 27,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 114805, reg. št. 24190, izdala UE Kranj.
gnk-221136
Furlan Turk Tina, Ulica Slavka Gruma
47, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1657932, izdala UE Novo mesto.
gnn-221308
Galun Zlatko, Nadole 11, Žetale, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S223495, izdala
UE Ptuj. gnv-221425
Gantar Majda, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001707353, reg. št. 220548, izdala UE
Ljubljana. gnx-221473
Gashi Laura, Levstikova ulica 5, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1694496, izdala UE Ilirska Bistrica.
gne-221292
Gluvić Dušanka, Metelkova ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001289932, izdala UE Maribor.
gnc-221194
Godina Barbara, Poštni vrt 12,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000317677, reg. št. 1559, izdala UE
Logatec. gnf-221416
Golemović Igor, Brest 28, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001611014,
reg. št. 234645, izdala UE Ljubljana.
gni-221188
Goljevšek Sebastijan, Vrtojbenska 17,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1928474, reg. št. 47864,
izdala UE Nova Gorica. gnm-221234
Golner Klemen, Nanoška ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002139136, reg. št. 267749, izdala UE
Ljubljana. gns-221153
Golob Milan, Kukava 72, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1390110,
izdala UE Ptuj. gni-221363
Gorišek Papagiannakis Ksenija, Podvrh
26, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1906688, izdala UE Mozirje.
gnv-221150
Gošnak Marjeta, Prečna ulica 16,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2003078, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnz-221196
Guberinić Slaviša, Goriška cesta 55,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1735452, izdala UE Velenje. gnu-221151
Habjan Vida, Zali Log 6, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000382178, izdala UE Škofja Loka.
gno-221407
Hamler Jože, Gornji Ivanjci 16, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S001301296, reg. št. 645, izdala UE
Gornja Radgona. gnc-221394
Hočevar Janko, Novosadska ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000042902, reg. št. 157441, izdala UE
Ljubljana. gnm-221184
Hojnik Miran, Topniška ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S001863832, reg. št. 261615, izdala UE
Ljubljana. gnt-221477
Horvat Karmen, Hrvatini 19, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000043504, reg. št. 43827, izdala UE
Koper. gnt-221177
Horvat Marjeta, Partizanska ulica 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 77858, izdala UE Murska Sobota.
gng-221165
Hudales Iztok, Jurovski dol 7, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
959831, izdala UE Lenart. gnt-221277
Hutinović Esad, Ob žici 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002139147, reg. št. 202321, izdala UE
Ljubljana. gnk-221186
Jamnik Janez, V Dovjež 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S000186349, reg. št. 15097, izdala UE
Ljubljana. gnz-221471
Jelinčič Jure, Lavričeva cesta 76,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1540064, reg. št. 15903, izdala UE
Ajdovščina. gni-221438
Jerina Mojca, Senožeti 54a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002136620, reg. št. 167088, izdala UE
Ljubljana. gnb-221470
Jerman Jernej, Polje 11, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001486841,
izdala UE Škofja Loka. gnm-221409
Kadić Omer, Stara cerkev 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1731333, reg. št. 3147, izdala UE Kočevje.
gno-221432
Karajković Mumin, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE D1 D1E D DE G H, št. S003020558,
reg. št. 277837, izdala UE Ljubljana.
gnu-221476
Kebler Zinka, Bavdkova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001919808, reg. št. 125220, izdala UE
Ljubljana. gnr-221479
Kenda Branka, Jakčeva ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001828863, reg. št. 176237, izdala UE
Ljubljana. gnu-221176
Klarič Zlatka, Mavrc 4, Vas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001731782, reg.
št. 14403, izdala UE Kočevje. gnv-221475
Klevišar Tomaž, Ulica Milene Korbarjeve
36, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001224187, reg. št. 49376, izdala UE
Kranj. gny-221497
Knez Franc, Cesta v Šmartno 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001136937, reg. št. 100986, izdala UE
Ljubljana. gnr-221154
Kokalj Tadej, Levstikova cesta 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1973358, reg. št. 28157, izdala UE
Domžale. gnv-221175
Koncilija Rok, Maistrova ulica 8, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S001111139,
reg. št. 31296, izdala UE Domžale.
gnt-221402
Korbar Ferdinand, Moste 18, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S002174880, reg. št. 6463, izdala UE
Kamnik. gnw-221399
Korpnik Igor, Cesta v Lokrovec 11a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S001888401, reg. št. 24217, izdala UE
Celje. gnl-221435
Kosmač Sandi, Gubčeva ulica 2,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2124413, izdala UE
Sevnica. gnp-221406

Mlinar Erik, Vojkova ulica 25, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000005210, reg. št. 411, izdala UE Idrija.
gnm-221459
Mudri Marko, Cankarjeva ulica 7, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1837158, izdala UE Nova Gorica.
gnb-221145
Muha Bregant Zdenka, Strniševa cesta
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001992590, reg. št. 123954,
izdala UE Ljubljana. gnh-221489
Mulec Marina, Goriška ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001472749, reg. št. 118080, izdala UE
Maribor. gnd-221193
Neumann Tina, Frankovo naselje 157,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001885430, izdala UE Škofja Loka.
gnn-221408
Nolimal Fani, Senožeti 47, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002092791, reg. št. 139260, izdala UE
Ljubljana. gnw-221174
Obed Gregor, Cesta na belo 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2121020, reg. št. 54754, izdala UE
Kranj. gni-221488
Oven Darko, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001869439, reg. št. 262671, izdala UE
Ljubljana. gnd-221468
Pepić Davor, Kočevarjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S715753, reg. št. 77513, izdala UE Maribor.
gnb-221195
Peršuh Anita, Pleterje 74, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1590274, izdala UE Ptuj.
gnb-221120
Peterka Darko, Zadobrovška cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001917269, reg. št. 115177, izdala UE
Ljubljana. gnf-221491
Pišot Primož, Vrtoče 8a, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S1885444, izdala
UE Nova Gorica. gnl-221385
Plemenitaš Ana, Dobje pri Planini 6,
Dobje pri Planini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001356476, reg. št. 12488, izdala
UE Šentjur pri Celju. gny-221472
Podbevšek Marjan, Vodnikova cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688934, reg. št. 115958, izdala UE
Ljubljana. gnd-221168
Podgornik Mitjan, Otlica 36a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1395933,
reg. št. 16673, izdala UE Ajdovščina.
gnc-221444
Pokorny Nadja, Šmarješke Toplice 141,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S000923332, izdala UE Novo
mesto. gnu-221401
Polenšek Matej, Miklošičeva ulica 4d,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003021271, reg. št. 43876, izdala UE
Domžale. gns-221403
Poličnik Lucija, Prekštan 4, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001159119, izdala UE Mozirje.
gns-221428
Potočnik Bogdana, Ulica Franca Baliča
5, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S001572721, reg. št. 28327,
izdala UE Nova Gorica. gnh-221214
Pšeničnik Dušan, Vrhloga 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1882684, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnp-221281

Košir Mihaela, Prešernova ulica
13, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE;C,CE,G,H, št. S 2166615, reg. št.
6377, izdala UE Ribnica. gnz-221246
Kreft David, Planinska ulica 15, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1809361, reg. št. 12024, izdala UE
Radlje ob Dravi. gny-221197
Krkoč Sandra, Šempas 6E, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001645910, reg. št. 47898, izdala UE
Nova Gorica. gni-221213
Krpič Franc, Brezovci 68/a, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 2043167, izdala
UE Murska Sobota. gni-221163
Kumer Mojca, Skorno 16/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382073, izdala UE Velenje. gnt-221152
Kušota Edvard, Cankarjeva ulica 68,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S000149655, izdala UE Murska
Sobota. gnf-221391
Kuželj Zvonko, Pot za krajem 24,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1659646, reg. št. 56672, izdala UE Kranj.
gnj-221137
Laharnar Miloš, Nad mlini 68, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 779346, izdala UE Novo mesto.
gnm-221309
Laković Dolores, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001135211, reg. št. 214960, izdala UE
Ljubljana. gnz-221171
Lednik Mirko, Kolodvorska ulica 11,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 345129, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnq-221280
Lukner Mitja, Pod Perkolico 21, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2209648, reg. št. 11522, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnx-221198
Lukšič Stanislav, Drska 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1296490, izdala UE Novo mesto.
gnk-221311
Madunič Jure, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001489205, reg. št. 244595, izdala UE
Ljubljana. gnl-221210
Mali Matevž, Pržanjska ulica 10a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001215569, reg. št. 190157, izdala UE
Ljubljana. gnq-221480
Manček Mojca, Selšček 7, Begunje
pri Cerknici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1156165, izdala UE Cerknica.
gnu-221351
Marinšek Tomaž, Viška cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002093777, reg. št. 75410, izdala UE
Ljubljana. gng-221190
Matjašič Gregor, Pot h Gozdu 2,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S001012791, reg. št. 204319,
izdala UE Ljubljana. gnp-221481
Medja Matevž, Igriška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002032697, reg. št. 192627, izdala UE
Ljubljana. gng-221465
Miklavčič Davor, Jagodje 89a, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. SI47652, reg. št. 8036, izdala UE Izola.
gnh-221464
Miler Miloš, Hribi 2, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S001298102,
reg. št. 196195, izdala UE Ljubljana.
gnc-221144
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Pulić Marko, Cankarjeva ulica 7, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001722051, izdala UE Nova Gorica.
gnk-221386
Rems Marko, Perkova ulica 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000853688, reg. št. 17220, izdala UE
Kamnik. gnt-221427
Ribnikar Biserka, Ježica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002080058, reg. št. 159927, izdala UE
Ljubljana. gnj-221162
Rogina Lidija, Belšakova ulica 68,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S450947, izdala UE Ptuj. gnu-221426
Rosa Matjaž, Tomšičeva ulica 7, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI48767, reg. št. 7990, izdala UE Izola.
gni-221463
Rozman Maruša, Trboje 53, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155116, reg. št. 47927, izdala UE Kranj.
gnq-221305
Rudan Anka, Slomškov trg 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001607537, reg. št. 101587, izdala
UE Maribor. gne-221192
Sabljaković Edin, Tržaška cesta 15,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002187682, reg. št. 15395, izdala UE
Postojna. gnx-221448
Sattler Konrad, Levstikova ulica 3,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001840054, izdala UE
Slovenska Bistrica. gne-221392
Schonlieb Gregor, Pot na Gradišče 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001618483, reg. št. 157685, izdala
UE Ljubljana. gnq-221355
Simić Ana, Morsko 1, Kanal, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002167075,
izdala UE Nova Gorica. gnj-221387
Slak Monika, Krška vas 67/a, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1705711, reg. št. 18911, izdala
UE Brežice. gnj-221187
Smerdel Jure, Spodnji Žerjavci 37b,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S002204254, izdala UE
Lenart. gnl-221460
Sodič Marija, Loče 32, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
198487, reg. št. 391, izdala UE Brežice.
gnl-221185
Sotlar Edvard, Govekarjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002219904, reg. št. 4881, izdala UE
Ljubljana. gnf-221366
Spasić Dejan, Cerje 16, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001917120, reg. št. 194776, izdala UE
Ljubljana. gnp-221156
Stermenszky Bojana, Martinčeva ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001996512, reg. št. 96627,
izdala UE Ljubljana. gnc-221169
Strle Božo, Pivška ulica 1, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002187552, reg. št. 5031, izdala UE
Postojna. gnw-221449
Špoljar Franjo, Hmeljarska cesta 2,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S001158413, reg. št. 11460, izdala UE
Celje. gnj-221437
Štenkler Andrejka, Roče 3b, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1289844, izdala UE Tolmin. gnk-221461
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Štrtak Franc, Boršt pri Dvoru 2,
Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000042459, reg. št. 31950, izdala UE
Ljubljana. gnf-221166
Štrtak Franc, Boršt pri Dvoru 2,
Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000042459, reg. št. 31950, izdala UE
Ljubljana. gno-221482
Štrukelj Iztok, Šempas 32a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S2099301,
reg. št. 32348, izdala UE Nova Gorica.
gnz-221121
Tekavčič Štefanija, Predstruge 8,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 239076, reg. št. 3448, izdala UE
Grosuplje. gns-221328
Topalović Edina, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001719373, reg. št. 258069, izdala UE
Ljubljana. gnr-221158
Tot Snježana, Racenska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001794959, reg. št. 259788, izdala UE
Ljubljana. gnf-221466
Trampuž Sonja, Cankarjeva ulica 50,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2006905, izdala UE Nova Gorica.
gne-221142
Treska Branko, Preglov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2032707, reg. št. 92964, izdala UE Ljubljana.
gne-221167
Turel Vojko, Ulica bratov Nemec 7,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S001835267, reg. št. 19889,
izdala UE Nova Gorica. gng-221215
Udovič Jurij, Ograje 62, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002068717, reg.
št. 7845, izdala UE Logatec. gnd-221418
Vasle Jure, Ponikva 31, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1211092,
izdala UE Žalec. gnh-221114
Vehovec Borut, Stara pot 4, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2228281, reg. št. 30353, izdala UE Domžale.
gny-221172
Vene Ljiljana, Režiška cesta 3,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002167399, reg. št. 5967, izdala UE
Logatec. gne-221417
Vinkler Anton, Jelovice 31, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1983156,
izdala UE Ptuj. gnc-221119
Voda Sonja, Severova ulica 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 171735,
izdala UE Ptuj. gnh-221139
Vodopivec Maja, Ulica prekomorskih
brigad 14, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001181980, reg. št. 13216, izdala
UE Tolmin. gno-221182
Vončina Tatjana, Bukovica 55/d, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 119009, izdala UE Nova Gorica.
gnd-221143
Vršič Vlado, Andrenci 46, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1402491, izdala UE Lenart.
gns-221278
Vukosavljević Mladjen, Kašeljska cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S001285794, reg. št. 73721, izdala UE
Ljubljana. gns-221178
Zakeršnik Milena, Pregljeva ulica 111,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002083869, reg. št. 133825, izdala UE
Ljubljana. gnw-221474
Zdešar Matija, Stranska vas 5, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.

S002113048, reg. št. 192084, izdala UE
Ljubljana. gnl-221160
Zelenko Vasja, Valvasorjeva 86, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1849301, reg. št. 86318, izdala UE Maribor.
gnk-221236
Žemva Lea, Zg. Gorje 28, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 122027,
reg. št. 25808. gnn-221233

Zavarovalne police preklicujejo
Brajdič Mihaela, Drnovo 90, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
00101869176,
izdala
zavarovalnica
AdriaticSlovenica d.d. gnz-221221
Ceglar Marija, Polje, cesta VI/16,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101855909, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnr-221129
Drenik Simona, Mucherjeva 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 204408, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnj-221112
Golob Dušan, Kovaška 11/a, Muta,
zavarovalno polico, št. 00101830640,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gno-221232
Gorica Leasing d.o.o., Cesta 25. junija
1J, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
00003317515 in 06103033450 za vozilo
Citroen Jumper 27C 2,5 TDi z reg. oznako
GO A6-237, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnr-221379
Gradišar Vid, Ulica bratov Učakar 68,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 346460,
izdala zavarovalnica Tilia. gns-221203
Juršič Janez, Šolska cesta 17, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 364299,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnl-221360
Kališnik Katja, Črna pri Kamniku 21,
Stahovica, zavarovalno polico, št. 1037788,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-221362
Kern Miha, Zgornje Pirniče 82, Medvode,
zavarovalno polico, št. 1555005 in zelena
karto, št. 1155445, izdala zavarovalnica
Adriatic. gne-221242
Kerner Dejan, Nova cerkev 83B, Nova
Cerkev, zavarovalno polico, št. 584349,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnr-221229
Kralj Lea, Hrastovec 2b, Zavrč,
zavarovalno polico, št. 00101568229, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-221370
Podkrižnik Matjaž, Florjan 70, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 276980, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv-221125
Prah Jože, Velike Malence 16, Krška
vas, zavarovalno polico, št. 329488, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw-221124
Primc Jožef, Koroška vas 26, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 336825,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnx-221123
Pust Branko, Nova gora 8, Krško,
zavarovalno polico, št. 06101052026,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gnb-221220
Schweigen Anton, Čudno selo 7,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 409758,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnx-221223
Simonič Jože, Sela 21, Semič,
zavarovalno polico, št. 413939, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk-221361
Slejko Franc, Hrašče 160, Postojna,
zavarovalno polico, št. 384616, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-221365
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Slejko Franc, Hrašče 160, Postojna,
zavarovalno polico, št. 384578, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz-221371
Špegel Tomaž, Nova cerkev 14/a, Nova
Cerkev, zavarovalno polico, št. 593463,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gns-221228
Zupan Damjan, Na Jelovo 29,
Radeče, zavarovalno polico, št. 225033.
gnu-221126

Knez Dušan, Krajnčica 37/b, Šentjur,
službeno izkaznico, št. 005829 – varnostnik,
izdana pri MNZ, dne 13. 5. 2005.
gnb-221245
Košuta Jana, Pod grčno 48, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnw-221224
Lajh Dominik, Dragovič 4, Juršinci,
delovno knjižico. gne-221367
Lubej Nal, Poljanska cesta 54, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-221494
Mačkić Ratko, Seča 27, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnt-221127
Manfreda Aljoša, Ulica pohorskega
bataljona 197, Ljubljana, vpisni list za čoln,
št. 02/03-1705/72-87, izdano 26. 6. 1972.
gnx-221373
Mraz Mateja, Vešter 35, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala Srednja agroživilska
šola v Ljubljani. gnr-221204
Pekez Damjan, Bevkova ulica 8, Litija,
delovno knjižico, reg. št. 15156, serija A
640870. gnf-221241
Peršin Andrej, Rakovniška ulica 3/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-221149
Petek Majda, Ižakovci 93, Beltinci,
delovno knjižico. gnd-221218
Piperčić Tamara, Jarška cesta 19,
Domžale, delovno knjižico. gnw-221199
Ramoveš Mitja, Kvedrova 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-221217
Razlag Bojan, Spodnji Kamenščak 16/b,
Ljutomer, orožni list, št. 348, izdan 8. 1. 2003
pri UE Ljutomer. gnf-221116
Rituoer Denis, Partizanska ulica 27,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
41030121, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnn-221208
Rus Borut, Ljubljanska cestra 3/a,
Bled, orožni list, št. OL 25007, izdala UE
Radovljica. gnm-221134
ŠIROVNIK TIM & CO,D.N.O., Senožeti
45/D, Dol pri Ljubljani, izvod licence,št.
0000193/03324/213 ua vozilo z reg. št. LJ
40 – 91X. gnk-221261
Škrlj Mateja, Moste 80, Komenda, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo. gnj-221487
Šopar Marjan s.p., Fluksova 1, Maribor,
licence št. 002555 za vozilo znamke
Volkswagen Golf JXD z reg. oznako MB
P0-126, izdana pri Obrtni zbornici Slovenije
8. 4. 2003. gnt-221377
Špeh Miran s.p., Cesta XIV divizije 34,
Maribor, licenco, št. 010967/SŠD74-3738/2005 za vozilo Renault Scenic, reg. št.
MB S3-06D. gng-221115
Švelc Tanja, Veliko Širje 77, Zidani
Most, študentsko izkaznico, št. 31200056,
Fakultete za farmacijo v Ljubljani.
gnl-221485
Tišljarić Damijan, Podgorci 82, Podgorci,
delovno knjižico. gnq-221230
Vujić Draženko, Cesta na Markovec
11, Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnc-221219
Vukič Demis, Cesta železarjev 31,
Jesenice, delovno knjižico. gnt-221227

Spričevala preklicujejo
Bon Milan, Kandijska cesta 41, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Hotelske šole v Ljubljani, izdano leta 1971.
gns-221128
Drilon Hasanaj, Zlato polje 30, Kranj,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2004. gnu-221226
Kek Vida Jožefa, Ovčakova ulica 9,
Ljubljana, spričevala od 1 do 4. letnika
Učiteljišča v Novem mestu, izdani od leta
1961 ddo 1965, na ime Škrjanez Vida
Jožefa. gnq-221255
Križnič Matej, Pod lipami 31, Ljubljana,
indeks, št. 50200013, Teološka fakulteta v
Ljubljani. gnq-221380
Likar Katja, V mlinu 81, Šempeter pri
Gorici, indeks, št. 18011245, izdala FF v
Ljubljani. gnt-221352
Pivk Matej, Pehačkova cesta 21, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani. gnp-221131
Planinšek Pavla, Smučidol 3, Izlake,
spričevalo o končani OŠ Slavka Gruma.
gny-221122
Rajterič Mihael, Zevnikova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1970. gnm-221209
Rožič Damjan, Dobliče 1, Črnomelj,
obvestilo o uspehu 3. letnika Gimnazije
Črnomelj, izdano leta 1998. gnq-221130
Sešek Tina, Klanska ulica 11, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Sostro, izdano
leta 1976, izdano na ime Kovačevič Minka.
gnp-221381
Sitar Benjamin, Ulica Anke Salmič 49,
Leskovec pri Krškem, indeks, št. 18010281,
Filozofske fakultete v Ljubljani, leto izdaje
2001. gnm-221484
Skvarča Petra, Raičeva ulica 21,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
kemijske šole in gimnazija v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnm-221359
Sredojevič Branko, Gorenjesavska cesta
13, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Kranju, program
trgovec, prodajalec, izdano leta 2002.
gno-221132
Šterk Metka, Butoraj 4, Črnomelj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tekstilne
usmeritve, izdano leta 1997. gny-221222

Vreš Natalija, Letuš 10/a, Šmartno
ob Paki, spričevalo o končani OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki, izdano leta 2003.
gnp-221231

Ostale listine preklicujejo
Bajda Tjaša, Nazorjeva 15, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 19835350, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gni-221238
Bajt Davorin, Cesta Toneta Tomšica
70/d, Jesenice, zdravstvene izkaznice.
gnv-221225
Bizjak Robert, Dane pri Sežani 28B, Sežana,
vpisni list za čoln, št. 01-03-1012/1-2001 izdan
25. 7. 2005. gns-221378
Brezavšček Miha, Klanec 7, Solkan,
študentsko izkaznico, št. 41200208, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnt-221202
Bubanja Lazar s.p., Cesta Jaka Platiše
3, Kranj, 3 ruske dovolilnice št. 505854,
508960,508962 in 2 ukrajinski dovolilnici št.
143180 in 187533. gnu-221376
Ciriković Džafer, Brodarjev tr 5, Ljubljana,
potrdilo odgovorni osebi za prevoze št.
618162, izdano 24. 3. 2005. gno-221207
CMCelje, Lava 42, Celje, izvod licence
skupnosti, št. GE001735/00802 za vozilo
z reg. št. CE G3-769, izdana 7. 2. 2005 pri
GZS. gnd-221118
Došen Siniša, Pavšičeva ulica 22,
Logatec, delovno knjižico. gny-221372
Erjavec Toni, K studencu 16, Brusnice,
delovno knjižico. gnd-221368
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dovolilnice, št. 0003130, 0003129, 0003128
z oznako 191/11 ter dovolilnici 0001761,
0001765 z oznako 191/PO, izdala GZS.
gno-221357
FRIGOTRANSPORT,
trgovina
in
gostinstvo, Lopata 17, Celje, nacionalno
licenco, 4518 za tovorno vozilo DAF F480 z
reg. št. CE J4-540 z veljavnostjo do 14. 12.
2007. gne-221117
GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15,
Šempeter pri Gorici, licenco, št. G 1003542
z veljavnostjo do 27. 11. 2007, izdana s
strani GZSlovenije. gnj-221237
Gomboc Evgen, Ulica Juša Kramarja
7, Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod zaporedno št. 1854.
gnw-221374
Gorjup Simona, Dobrina 59, Žetale,
delovno knjižico. gnf-221216
Hudorovac Jelena, Ulica 21 oktober 4,
Črnomelj, delovno knjižico. gnc-221369
IMPULS d.o.o., Ferrarska 10, Koper
– Capodistria, dovolilnice BIH za in iz 3.
države št. 1002509, 1002510 in 1002167.
gnv-221375
Ivanović Oliver, Kosova ulica 7, Celje,
delovno knjižico. gnk-221211
Kišmetović Mustafa, Hladilniška pot 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-221382
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Periodično informativno obvestilo, ki se ne šteje
za povabilo k oddaji ponudb
Blago
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

3385
3385
3385
3385
3385
3401
3422
3431
3431
3437
3439
3440
3440
3442
3443
3445
3445
3446
3447
3447
3447
3468
3470
3478
3481
3483
3483
3484
3484
3490
3491
3491
3493
3494
3496
3496
3496
3497
3497
3498
3498
3498
3498
3500
3502
3503
3503
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