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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-28321/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dializni material.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: vrste in količine
blaga, ki so predmet javnega razpisa, so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 145,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33181500.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 1. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28322/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, kontak-

13. 10. 2006

tna(-e) točka(-e): Skupina za javna naročila,
tel. 02/321-25-66.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: šivalni material.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: vrste in količine
blaga, ki so predmet javnega naročila, so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 175,000.000
SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141125.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 1. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 2157/06
Ob-28408/06
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, kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/432-40-74, 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, kontaktna
oseba: Janez Skok, univ. dipl. inž. el., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-014, faks 01/43-31-393, elektronska
pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 43/06.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000.
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II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
ocenjena vrednost naročila je 260 mio SIT;
javno naročilo obsega: dobavo 110 kV odklopnikov, 110 kV ločilnikov, 110 kV merilnih transformatorjev, 110 kV odvodnikov prenapetosti, 20 kV opreme, opremo
vodenja, zaščite in meritev in opremo
lastne rabe.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: december 2006.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214100-0.
2) Vrsta in obseg: 110 kV odklopniki.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
28,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka 22. 12. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214110-3.
2) Vrsta in obseg: 110 kV ločilniki.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
14,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka 22. 12. 2006.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000-9.
2) Vrsta in obseg: 110 kV merilni transformatorji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
24,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka 22. 12. 2006.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31216000-3.
2) Vrsta in obseg: 110 kV odvodniki prenapetosti.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
5,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka 22. 12. 2006.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31214000-9.
2) Vrsta in obseg: 20 kV oprema.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
79,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka 22. 12. 2006.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000-1.
2) Vrsta in obseg: oprema vodenja, zaščite in meritev.
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3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
98,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka 22. 12. 2006.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31154000-0.
2) Vrsta in obseg: oprema lastne porabe.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
12,000.000  SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka 22. 12. 2006.
Šifra NUTS: SI00.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije
Ob-28441/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-00, faks 07/332-30-97, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-35, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zdravila in infuzijske raztopine.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000, glavni besednjak, dodatni predmeti: 24492100.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
zdravila in infuzijske raztopine.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 1. 2007.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
2) Vrsta in obseg: zdravila.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
1.200,000.000 SIT.
4) Predvideni datum: začetka postopka
1. 1. 2007.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492100.
2) Vrsta in obseg: infuzijske raztopine.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
170,000.000 SIT.
4) Predvideni datum: začetka postopka:
1. 1. 2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16-90/06.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
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Št. 660/06
Ob-28566/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel.
++386/5/221-125, faks ++386/5/221-254.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/5/221-125,
faks ++386/5/221-254.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup PET CT-ja.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.50.00-0.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 10. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-28688/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenijed.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pogonsko gorivo za leti 2007 in
2008.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: po seznamu Šifra NUTS SI.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: naročilo pogonskega goriva v letih 2007 in 2008 v okvirnih letnih količinah:
– 1,500.000 I neosvinčenega motornega
bencina,
– 1,800.000 I plinskega olja D-2.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23111200.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 13. 10. 2006.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 10. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.

Javni razpisi
Blago
Št. 430-389/2006/8
Ob-28341/06
Sprememba
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
spremembo objave javnega razpisa za
oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo prenosnih računalnikov, št.
430-389/2006 objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006, Ob-26601/06,
in sicer:
Spremenijo se točke št. IV.3.3) Pogoji
za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije, št.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav
za sodelovanje in točka št. IV.4.8) Pogoji odpiranja ponudb 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:
30. 10. 2006 do 11. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 11. 2006 do 15. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 11.
2006 ob 14.30; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 01-322/89-05
Ob-28647/06
Popravek
Dodatna informacija k obvestilu o oddaji
naročila po JN za nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost objavljeno v:
– Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25332/05;
– Glasilu EU pod št.: 2005/S 184-181657
z dne 23. 9. 2005.
Tekst pod točko VI.2) Dodatne informacije se glasi:
Naročnik za sklope št.: 1, 5, 8, 13, 14,
18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 32, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 47, 51, 52, 53 in 54 ni opravil
izbire, ker za navedene sklope ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe.
Klinični center Ljubljana
Št. 3511-1/2006-245
Ob-28648/06
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Dobava in montaža splošne, pohištvene in medicinske opreme ter medicinskih aparatov
za opremljanje objekta Nevrološke klinike
Kliničnega centra Ljubljana, z nakupom na
leasing za obdobje 7 let«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11604/06, se spremenijo točke II.3),
IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer v naslednjem:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: spremeni se datum v 20. 4.
2007.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 12. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum v
12. 10. 2006 in število dni iz 169 v 178.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v 12. 10. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Št. 43000-30/2006-2

Ob-28773/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila »Dobava vozil«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102-103 z dne 6. 10.
2006, Ob-27953/06, se popravi:
– točka II.1.9 Razdelitev na sklope se
pravilno glasi: da, ponudbe se lahko predložijo za en sklop, več sklopov ali za vse
sklope skupaj.
– točka II.2.1 Celotna količina ali obseg
se pravilno glasi: kombi limuzina – 5 kom,
karavan – 1 kom, vozilo s štirikolesnim
pogonom – 1 kom.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 430-146/2006

Ob-28777/06

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, št. 430-146/2006, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 48-49 z dne 12. 5.
2006, Ob-12887/06, 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: 16. 10. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43014606, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer
vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana
tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 10.
2006 ob 13.30, 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

Št.

odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve –
Policije, upravnih enot in Ministrstva za
obrambo
Ob-28793/06
Popravek
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: obvezilni in sanitetni
material, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 102-103 z dne 6. 10. 2006, Ob-27936/06
ter v Uradnem listu EU 2006/S 188-199811
z dne 3. 10. 2006, se dopolni:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks št.
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Obvezilni in sanitetni material.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-351/2005-177
Ob-28852/06
Popravek
V javnem razpisu za dobavo goriv za
potrebe upravnih organov Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
62-63/2006, Ob-17157/06 in 71/2006 z dne
7. 7. 2006, Ob-19328/06, se spremenijo naslednje točke:
– točka III.1.1), ki se spremeni tako, da
se pravilno glasi:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe za
sklop 4 v višini 2,000.000 SIT, z veljavnostjo
do vključno 31. 1. 2007 ter izjava banke, da
bo ponudniku v primeru, če bo ponudnik
izbran, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti po obrazcu
iz razpisne dokumentacije.
– točka III.2.2) točka 5., ki se črta.
– točka III.2.3) točka 9., ki se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
9. Ponudnik mora zagotavljati, da naftni
derivati ustrezajo standardom za kvaliteto in
predpisom za goriva, veljavnimi v Republiki
Sloveniji:
– Za sklop 4: plin propan in plin butanpropan mora ustrezati predpisom za plin
propan in plin butan-propan, veljavnimi v
Republiki Sloveniji in specifikaciji, priloženi
v razpisni dokumentaciji.
Dokazila: izjava ponudnika, da gorivo
ustreza specifikaciji, priloženi v razpisni dokumentaciji (za sklop 4) (največ 3 mesece).
– točka III.2.3) točki 10. in 11., ki se črtata.
– točka III.2.3) točka 12., ki se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
12. Ponudnik mora zagotavljati dobavo
goriv na naslednjih lokacijah:
Sklop 4: na naslove odjemnih mest (sedežev naročnikov) oziroma izpostav ali notranjih organizacijskih enot naročnikov, ki
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bodo navedeni v neposrednih pogodbah,
ki jih bodo naročniki sklepali z izbranim dobaviteljem.
Dokazilo:
Za sklop 4: izjava ponudnika o »Dostavi
in dobavnem roku«.
– točka III.2.3) točka 13., ki se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
13. Ponudnik mora zagotavljati dobavo
goriv v naslednjih dobavnih rokih in v naslednjem času:
Sklop 4: sukcesivna dobava goriv v času
od 7. do 15. ure (ob delovnikih); odzivni čas
za naročilo je 2 delovna dneva od prejema
naročila.
Dokazilo:
Za sklop 4: izjava ponudnika »Dostavi in
dobavnem roku«.
točka IV.3.3), ki se spremeni tako, da se
pravilno glasi: rok za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije 3. 11. 2006 do 9. ure.
točka IV.3.4), ki se spremeni tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 9.
ure.
točka IV.3.7), ki se spremeni tako, da se
pravilno glasi:
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost ponudbe: (odprti postopek): do: 31. 1. 2007.
– točka IV.3.8), ki se spremeni tako, da
se pravilno glasi:
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 11.
2006 ob 10. uri, Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, 6. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 3511-1/2006-281
Ob-28855/06
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Dobava in montaža splošne, pohištvene in medicinske opreme ter medicinskih aparatov
za opremljanje objekta Nevrološke klinike
Kliničnega centra Ljubljana, z nakupom na
leasing za obdobje 7 let«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11604/06, se spremenijo točke II.3),
IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer v naslednjem:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: spremeni se datum v 25. 4.
2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 17. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum v
17. 10. 2006 in število dni iz 178 v 183.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v 17. 10. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Št. 961-17/2006
Ob-28362/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 961-17/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža glavnega strežnika,
dobava in montaža diskovnega polja,
nadgradnja FC stikal, nadgradnja strežnikov ter izgradnja dodatnega računalniškega ožičenja za vzpostavitev SAN
omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.10.00-1; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 30.23.30.00-1; 30.21.70.00-3;
31.35.20.00-8; 31.22.40.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.10.00-1.
2) Kratek opis: dobava in montaža glavnega strežnika.
3) Obseg ali količina: glavni strežnik - 1
kos.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.30.00-1.
2) Kratek opis: dobava in montaža diskovnega polja.
3) Obseg ali količina: diskovno polje – 1
kos.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.70.00-3.
2) Kratek opis: nadgradnja FC stikal in
nadgradnja strežnikov.
3) Obseg ali količina:
– priklopni modul za FC stikalo,
– FC adapter za strežnik IBM x 445.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 31.22.40.00-2.
2) Kratek opis: izgradnja dodatnega računalniškega ožičenja za vzpostavitev SAN
omrežja.
3) Obseg ali količina: izgradnja dodatnega računalniškega ožičenja za vzpostavitev
SAN omrežja.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža glavnega strežnika, dobava in
montaža diskovnega polja, nadgradnja FC
stkal, nadgradnja strežnikov ter izgradnja
dodatnega računalniškega ožičenja za vzpostavitev SAN omrežja, in sicer po sklopih:
1. sklop 1.1. dobava in montaža glavnega strežnika (1 kos),
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2. sklop 2.1. dobava in montaža diskovnega polja (1 kos),
3. sklop 3.1. nadgradnja FC stikal,
3.2. nadgradnja strežnikov IBM x 445,
4. sklop 4.1. izgradnja dodatnega računalniškega ožičenja,
4.1. izgradnja dodatnega računalniškega
ožičenja za vzpostavitev SAN omrežja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer:
za 1. sklop: v višini 13,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 31. 1. 2007,
za 2. sklop: v višini 6,000.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2007,
za 3. sklop: v višini 180.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2007,
za 4. sklop: v višini 560.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2007.
Kolikor se ponudnik prijavlja na več sklopov, lahko poda eno bančno garancijo za
resnost ponudbe za vse sklope, na katere
se prijavlja, v višini vsote posameznih zahtevanih višin bančnih garancij za resnost ponudbe za posamezne sklope, z veljavnostjo
do 31. 1. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe z DDV, ki mora veljati
še 20 dni po poteku veljavnosti pogodbe.
3. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% od
vrednosti pogodbe z DDV, ki mora veljati
še en dan po preteku garancijskega roka
za dobavljeno in montirano opremo ter za
ožičenje in vgrajeni material, ki je določen
v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročnik bo dobavljeno predmetno opremo plačal na transakcijski račun dobavitelja
po podpisu dobavnice v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga bo izstavil dobavitelj  po dobavi opreme.
Naročnik bo stroške montaže (1. in/oziroma 2. sklop) in/oziroma stroške vgradnje
(3. sklop) in/oziroma stroške izgradnje (4.
sklop) plačal na transakcijski račun dobavitelja po podpisu primopredajnega zapisnika
v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki
ga bo izstavil dobavitelj po potrjenih opravljenih storitvah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Samostojni podjetniki predloži-

jo potrdilo, da so vpisani pri davčnem uradu
(t.j. Priglasitveni list).
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1 nadomesti
z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Kolikor dovoljenje za opravljanje predmetne dejavnosti ni potrebno, ponudnik predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da za opravljanje
predmetne dejavnosti, dovoljenja za opravljanje dejavnosti ne potrebuje.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja
(ni vpisan v kazensko evidenco) in izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. Potrdilo o finančnem stanju ponudnika: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
2. Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Državnega urada).
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila. Mnenje pooblaščenega
revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 15 dni od datuma revizorjevega poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da nudi garancijski rok za 1. sklop najmanj 12 mesecev, in/oziroma za 2. sklop
najmanj 48 mesecev, in/oziroma za 4. sklop
najmanj 12 mesecev.
2. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da zagotavlja odzivni čas servisa za
1. in/oziroma 2. sklop v času garancijskega
roka največ 2 delovni uri od časa, ko je bil dobavitelj obveščen o okvari, po servisnem režimu vzdrževanja 24 ur na dan 7 dni v tednu
in/oziroma za 4. sklop, da zagotavlja odzivni
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čas servisa v času garancijskega roka največ
2 delovni uri od časa, ko je bil dobavitelj obveščen o okvari. Prijava okvar je možna od
ponedeljka do petka od 7. do 17. ure.
3. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
4. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije, za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
5. Certifikat ISO 9001:2000.
6. Certifikat oziroma drugo dokazilo vsaj
enega usposobljenega strokovnjaka s področja tehnologije, ki je predmet javnega
naročila iz 1. sklopa in certifikat oziroma
drugo dokazilo vsaj enega usposobljenega strokovnjaka s področja tehnologije, ki
je predmet javnega naročila iz 2. sklopa.
Navedeno predložijo ponudniki, ki se prijavljajo na 1. in/oziroma 2. sklop. Kolikor se
ponudniki prijavijo na oba sklopa, naročnik
dopušča možnost, da je usposobljen strokovnjak ista oseba.
7. Certifikat oziroma drugo dokazilo vsaj
enega usposobljenega strokovnjaka, ki bo izvajal montažo optičnega ožičenja in certifikat
oziroma drugo dokazilo vsaj enega usposobljenega strokovnjaka s področja obstoječe
računalniške opreme, ki se bo priklapljala na
optično ožičenje. Usposobljen strokovnjak se
ne sme podvajati. Navedeno predložijo ponudniki, ki se prijavljajo na 4. sklop.
8. Izjava proizvajalca opreme, da je ponudnik usposobljen za trženje predmetne
opreme. To potrdilo priložijo ponudniki, ki se
prijavljajo na 1. in/oziroma 2. sklop.
9. Seznam merilne opreme, s katero bo
ponudnik izvajal meritve optičnega omrežja
in vzorec merilnega protokola. Navedeno
predložijo ponudniki, ki se prijavljajo na 4.
sklop.
10. Katalog elementov s podrobnim opisom ponujenih elementov optičnega kabelskega sistema. Katalog predložijo ponudniki, ki se prijavljajo na 4. sklop.
11. Specifikacije optičnih elementov, s
katerimi ponudnik dokazuje, da izpolnjuje
tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Specifikacije predložijo ponudniki, ki se
prijavljajo na 4. sklop.
12. Izjava proizvajalca o skladnosti opreme z RoHS direktivo (EU 2002/95/EC) Navedeno predložijo ponudniki, ki se prijavljajo
na 1. in/oziroma na 2. sklop; in/oziroma za
1. sklop še:
– izjava proizvajalca, da strežniška strojna in programska oprema zadošča EAL5
stopnjo varnosti po »Common Criteria Evalution«. V primeru, da gre za nov produkt, ki
je še v certificiranju, mora ponudnik podati
ustrezno izjavo.
13. Izjava ponudnika, da bo ob dobavi in
montaži ponujene opreme zagotovil brezplačno osnovno informativno seznanitev
naročnikovih sistemskih administratorjev z
dobavljeno in montirano opremo.
Navedeno predložijo ponudniki, ki se prijavljajo na 1. in/oziroma na 2. sklop.
14. Referenčna lista ponudnika z navedbo vsaj enega naročnika, pri katerem
je ponudnik v zadnjih 3 letih pred objavo
predmetnega javnega naročila:

Št.

za 1. sklop: dobavil in montiral glavni
strežnik,
za 2. sklop: dobavil in montiral diskovno
polje,
za 4. sklop: opravil izgradnjo računalniškega ožičenja, skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov.
15. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da zagotavlja rok dobave in montaže
in/oziroma vgradnje in/oziroma izgradnje
razpisane opreme v roku 45 dni od podpisa
pogodbe, vsa oprema pa bo dobavljena v
roku 30 dni od podpisa pogodbe.
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: 961-17/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo,
s tem, da takrat naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
ter identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2006, do 10.
ure, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2006
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno, in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-28367/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/321-25-66, faks 00386/2/331-15-33,
internetni naslov: http://www.sb-mb.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: strokovna literatura - dobava tuje periodike.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strokovna literatura s področja medi
cine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22.20.00.00-2, dopolnilni besednjak: M034.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni plačilni rok po prevzemu blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
finančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da
ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
6.1 pravne in gospodarske družbe predložijo BON-2 ali potrdilo banke, pri kateri
ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2);
6.2 samostojni podjetniki predložijo
BON-1/SP in ustrezno število potrdil od
bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran;
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Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav.
7. izjava, da nudi 75-dnevni plačilni rok
po prevzemu blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100 % razpisanih
vrst in količin blaga, opredeljenih v seznamu
strokovne literature – tuja periodika;
9. izjava, da bo dostava ddp Splošna
bolnišnica Maribor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 11. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Strokovna literatura.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2006
ob 9.30, v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 31,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28385/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV,
kontaktna oseba: Brigita Majdič, 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-042/2006-1L-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Koper, Maribor, Lendava.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00-0.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
pisarniškega materiala v skupni končni vrednosti 60,000.000 SIT (z DDV);
– sklop 1: pisarniški potrošni material,
– sklop 2: računalniški potrošni material,
– sklop 3: računalniški potrošni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe po ponudbeni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 042/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila - Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
042/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila - Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 042/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena – 94 točk,
2. popust na cenik blaga, ki ni zajet v
obrazcu predračuna – 6 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-042/2006-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu (1)/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV-042/2006-1L-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2006
ob 11. uri, sejna soba, V. nadstropje RTV
center, Kolodvorska 2, 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: 4. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 025-63/2006
Ob-28386/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije
(ZGS), kontaktna oseba: Mladen Hladnik,
Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/202-42-00, faks 04/201-11-947, elektronska pošta: M.Hladnik@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
potrošni računalniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: centralna enota in območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Papirji, črnila in tonerji za različne tiskalnike in fakse ter ostali potrošni materiali.
Specifikacija je navedena v prilogi razpisne dokumentacije – OBR-12.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sukcesivne dobave v letih 2007
in 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– 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 da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ekonomsko – finančna sposobnost;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
4. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
5. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe:
– potrjena obrazca BON 1 (ali BON 1P)
in BON 2;
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe,
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 11. 2006.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101-981. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006 ali 39 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

Št.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 11. 2006
ob 10. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-28390/06
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ul. 3,
p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-61-00, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpisi@
mf-rs.si, faks +386/1/369-62-19,
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: SRV-09.2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
10 strežniških rezin v skupnem ohišju,
2 zmogljiva aplikacijska strežnika z
eksternimi diski,
4 aplikacijski strežniki,
3 enote za varnostno arhiviranje,
VGA/key/mouse konzola,
2 strežnika za Lotus Notes in IMIS z
diski.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30260000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: 10 strežniških rezin v
skupnem ohišju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30260000.
Sklop št. 2
1) Kratek opis:
2 zmogljiva aplikacijska strežnika z eksternimi diski,
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4 aplikacijski strežniki,
3 enote za varnostno arhiviranje,
VGA/key/mouse konzola,
2 strežnika za Lotus Notes in IMIS z
diski.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30260000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 29,100.000
SIT.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti,
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok za dobavljeno blago
je 30. dan po prejemu računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpisek
iz sodne evidence o registraciji ponudnika; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek. Potrdilo
davčnega urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov in prispevkov.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: letni
računovodski dokazi, bonitetne informacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: reference ponudnika; navedba oseb ponudnika,
ki bodo vključene v izvedbo naročila z izobrazbeno in strokovno kvalifikacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. tehnične karakteristike opreme
2. finančne in kadrovske
zmožnosti ponudnika
3. komercialne pogoje
4. vzdrževanje ponujene opreme

50
20
20
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 10. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 10.
2006 ob 14. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 10. 2006.
Ministrstvo za finance
Ob-28399/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.,
kontaktna oseba: Sandra Božič, Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/61-750-00, faks 05/61-750-15, elektronska pošta: nina.jerebica@okoljepiran.si, internetni naslov: www.okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup goriva in kurilnega olja v dveh
sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: za I. sklop je dobava pri
distributerju, za II. sklop je kraj dobave fco
JP Okolje Piran d.o.o.
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:
I. sklop: goriva – 273.640 litrov,
II. sklop: kurilno olje – 40.214 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2006 in/ali konec
30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT za I. sklop in 500.000 SIT
za II. sklop.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti morebitne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
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2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji):
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi).
Za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostmi),
2. izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco,
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež,
5. BON-2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmog
ljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena za I., II. sklop,
2. plačilni pogoji za I., II. sklop,
3. dobavni rok za II. sklop,
4. oddaljenost distributerja od sedeža
naročnika samo za I. sklop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679
odprt pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 11. 2006
ob 13. uri, sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Št. 3
Ob-28439/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Skupnost osnovnih šol, kontaktna oseba: Majda Zalokar, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/721-91-80, faks 01/721-91-85, elektronska pošta: skupnost.osnovnih.sol@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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 živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dob, Šolska
ulica 7, 1233 Dob; Osnovna šola Domžale,
Bistriška 19, 1230 Domžale; Osnovna šola
Janka Kersnika Brdo, Brdo pri Lukovici 5,
1225 Lukovica; Osnovna šola Jurija Vege,
Vegova 38, 1251 Moravče; Osnovna šola
Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale; Osnovan šola Trzin, Mengeška 7/b, 1236 Trzin;
Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljanska
58/a, 1230 Domžale; Vrtec Urša, Slamnikarska 26, 1230 Domžale.
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.
meso, 2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki, 4. ribe, 5. mleko, 6. mlečni
izdelki, 7. kruh, 8. pekovski izdelki, 9. slaščičarski izdelki, 10. sadje, 11. zelenjava,
12. sadni sokovi, 13. testenine, 14. čaji, 15.
zmrznjena zelenjava, 16. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1. izjava o nezavajajočih podatkih, 2.
potrdilo o registraciji, 3. da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, 4. da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega namen je prenehanje
poslovanja, če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava, ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 1. da je
poravnal davke in prispevke v skladu s
predpisi države kjer ima sedež, ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini poravnal
v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
2. v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega
računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 1. v zadnjih treh letih oskrboval vsaj 4 pogodbene partnerje, 2. zagotavlja letne količine, 3. 30 dnevni plačilni
rok, 4. dostava fco šola, 5. odzivni čas 24
ur, 6. zagotavljanje higiene živil in kontrole
kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 2, največ 10.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 11. 2006.
Cena: 20.000 SIT (vključen DDV), valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun,
številka 18300-0254880079 odprt pri Banki
Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 24. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2006
ob 9. uri, Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Skupnost osnovnih šol
Ob-28557/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Mišo Pušnik, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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 blaga.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozila za čiščenje požiralnikov
in kanalizacije.
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: dobava vozila za čiščenje požiralnikov in kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.

Št.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 80%,
2. dobavni rok – 10%,
3. reference ponudnika – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 14. 11. 2006, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika, št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 14. 11. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 15. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 14. 11. 2006 ob 10. uri v poslovnih prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.
Št. 03/2006
Ob-28561/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks
03//42-50-310, elektronska pošta: info@voka-celje.si, internetni naslov: http://www.voka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNBL03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije v letu 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vodovod - Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predviden obseg dobave:
VT 2.077.402 kWh,
MT 2.074.621 kWh,
ET 56.314 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe, ki se glasi na 5% skupne ponudbene
vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 90 dni, od datuma določenega za
dostavo ponudbe,
– izjava banke, da bo ob podpisu pogodbe izvajalcu izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila za dobavljeno energijo je 30 dni od
dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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:
1. ponudnik mora v celoti izpolnjevati
pogoje 42. in 42.a člena ZJN-1a,
2. ponudnik sprejema pogoje v razpisni
dokumentaciji za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. registracija podjetja pri pristojnem sodišču oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list davčnega organa;
2. dokazilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s
prepisi države, kjer ima sedež;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik kot pravna oseba ni bil obsojen
zaradi kaznivih dejanj;
4. potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji;
5. pisno izjavo, da izpolnjuje vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročanja;
6. pisno izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred
sodiščem, sodne preiskave ali postopka zaradi prekrška ter, da njegovo poslovanje ni
s kakršno koli odločbo v zadnjih petih letih
ustavljeno;
7. licenco pristojnih organov za opravljanje energetske dejavnosti potrebno za
dobavo električne energije upravičenim odjemalcem;
8. izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naro
čila.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. ponudnik mora dostaviti obrazec
BON-1/P;
2. dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranih računov.
3. V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb,
ki bodo odgovorni za izvedbo predmetnega
naročila. V tem primeru morajo podizvajalci
priložiti vse dokumente naštete v teh navodilih, razen bančne garancije zadostuje, če
jih priloži eden od izvajalcev za celotno ponudbo, morajo pa izpolnjevati vse zahteve
razpisne dokumentacije.
4. Poslovno poročilo iz katerega je razvidno, da je poprečni letni promet ponudnika
v zadnjih treh letih v višini najmanj dve in
polkrat-ne (2,5 x) vrednosti javnega naročila, oziroma izpolnitev pogoja dosedanjih
prihodkov v enaki višini, če ponudnik ne
posluje 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNBL03/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila: v ceni je zajet DDV. Plačilo se izvede
na račun, št. 06000-0141786072, s pripisom
JNBL03/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2006
ob 13. uri, Vodovod - Kanalizacija javno
podjetje, d.o.o., sejna soba, Lava 2a, 3000
Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Vodovod - Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-28565/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Aleksander Denžič, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-00, faks
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07/499-00-52, elektronska pošta: aleksander.denzic@brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Barbara Šoba, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-39,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: barbara.soba@brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Brežice, kontaktna oseba: Barbara Šoba, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-39,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: barbara.soba@brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Brežice – Urad župana, kontaktna oseba:
Barbara Šoba, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-00, faks
07/499-00-52, elektronska pošta: barbara.soba@brezice.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 430/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kurilnega olja v količini 110000
litrov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice, Bizeljsko.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
kurilnega olja v količini 110000 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2006
ob 12.45; sejna soba občinskega sveta Občina Brežice, Gubčeva 10, Brežice.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Občina Brežice
Ob-28571/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-00, faks 07/332-30-97, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-35, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-91/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
raztopine in medicinski pripomočki za
peritonealno dializo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Šifra NUTS: SI–00D-JV SLO.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: raztopine in medicinski pripomočki za peritonealno dializo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90 dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. Potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
2. Izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
3. Potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav.
4. Izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
2. Izjava, da zagotavlja 90 dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava, da ponujeno blago izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji.
2. Izjava, da ima za ponujene artikle priložen prospektni material ali lasten opis, ki
izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami.
3. Izjava, da bo predložil vzorce ponujenega blaga, v primeru, da jih bo naročnik
zahteval.
4. Izjava, da zagotavlja 4 dnevni dobavni rok.
5. Izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja.
6. Izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene.
7. Izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 11. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/332-10-95. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri Upravi
RS za javna plačila, št. 01100-6030278379,
sklic na številko 16-91/ 06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 13. 11. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Št.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2006
ob 10. uri; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-28572/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-00, faks 07/332-30-97, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.l
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-35, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-92/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
katetri.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Šifra NUTS: SI–00D – JV SLO.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141200.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en podsklop, več podsklopov, vse podsklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: katetri.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti brez DDV.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90 dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi
blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da
prijavitelj ni prenehal z opravljanjem dejavnosti.
2. Izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
3. Potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav.
4. Izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
2. Izjava, da zagotavlja 90 dnevni plačilni
rok od datuma uradnega prejema računa, ki
bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava, da ponujeno blago izpolnjuje
vse strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji.
2. Izjava, da ima za ponujene artikle priložen prospektni material ali lasten opis, ki
izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami.
3. Izjava, da bo v roku 6 dni predložil
vzorce ponujenega blaga, v primeru, da jih
bo naročnik zahteval.
4. Izjava, da zagotavlja 6 dnevni dobavni rok.
5. Izjava, da zagotavlja letne razpisane
količine blaga, na katerega se prijavlja.
6. Izjava, da zagotavlja dostavo blaga
ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene.
7. Izjava, da bo v drugi fazi postopka
predložil zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 11. 2006.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/332-10-95. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri Upravi
RS za javna plačila, št. 01100-6030278379,
sklic na številko 16-92/ 06.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 13. 12. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvidoma
10. 1. 2007 ob 10. uri; Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 430-426/2006/1
Ob-28644/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
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.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
opreme za integracijsko hišo v Mariboru, št.
430-426/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Makedonska 33, Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme za integracijsko hišo v Mariboru, ki zajema: pisarniško, pohištveno
in drugo notranjo opremo, audio/video
opremo ipd. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.10.00.00-2, dodatni predmet(-i):
30.19.10.00-4, 32.00.00.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudnik mora
ponuditi predmet javnega razpisa v celoti.
Opisi in količine opreme, ki je predmet javnega razpisa ter ostale zahteve naročnika
so podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
10,833.333,34 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku in 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;
– obrtno dovoljenje (če je potrebno).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih.
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: 430-426/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 11. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43042606, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
code BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 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. 11.
2006 ob 13. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Evropski sklad za begunce II.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, rok za
dobavo in montažo opreme pa je 45 dni od
prejema pisnega obvestila naročnika, da je
objekt primeren za vnos in montažo opreme. Oprema se bo dobavljala sukcesivno,
naenkrat se bo lahko opremljalo po 5 bivalnih enot.
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.
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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@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-28645/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 048/2006-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup programske opreme za urejanje
teletekst vsebin in spletnih novic v okviru spletnega portala RTV Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.1200-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
programske opreme za urejanje teletekst
vsebin in spletnih novic v okviru spletnega
portala RTV Slovenija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
048/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 048/2006.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
048/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 048/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ekonomska cena,
2. cena pogarancijskega vzdrževanja
opreme.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 13. 10. 2006 do
3. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 048/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000
SIT (z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 048/2006-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2006
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 27/06
Ob-28646/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Vrhnika, kontaktna oseba: Nika
Kavkler, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/75-70-100, faks 01/75-70-111,
elektronska pošta: Nika.kavkler@email.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 (v tajništvu Doma
upokojencev Vrhnika, vsak delovni dan med
8. in 10. uro ter 12. in 14. uro).
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 27-9/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil za potrebe Doma upokojencev Vrhnika za leto 2007 (sukcesivna dobava).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Vrhnika,
Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: 4,032.100 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: 1,055.700 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 11,464.700 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: perutnina in izdelki iz perutninskega mesa.
3) Obseg ali količina: 4,015.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 5,768.00 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: sladoledi.
3) Obseg ali količina: 395.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: 5,025.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: sadje, zelenjava in stročnice.
3) Obseg ali količina: 6,095.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
3) Obseg ali količina: 3,019.600 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: krompir.
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3) Obseg ali količina: 1,550.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava,
ribe.
3) Obseg ali količina: 685.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: vina.
3) Obseg ali količina: 318.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: 640.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: 5,595.600 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: začimbe, dišave in čaji.
3) Obseg ali količina: 523.600 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 2,425.600 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2007, dobava 1. 1.
2007.
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: celotno
naročilo obsega 16 sklopov v skupni orientacijski vrednosti (brez DDV) 52,607.900
SIT oziroma 219.528,87 EUR:
1. skupina: konzervirani izdelki,
2. skupina: sadni sokovi, sirupi in ostale
pijače,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: perutnina in izdelki iz perutninskega mesa,
5. skupina: mleko in mlečni izdelki,
6. skupina: sladoledi,
7. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
8. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
9. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
10. skupina: krompir,
11. skupin: zamrznjena zelenjava, ribe,
12. skupina: vina,
13. skupina: jajca,
14. skupina: ostalo prehrambeno blago,
15. skupina: začimbe, dišave in čaji,
16. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če končna ponudbena vrednost ponudbe posameznega ponudnika presega
30,000.000 SIT mora ponudnik v ponudbeni
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dokumentaciji obvezno predložiti garancijo
za resnost ponudbe v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe. Garancijo mora izdati ustrezna banka v predpisani obliki in vsebini.
Ponudnik, ki bo v kumulativi sklenil pogodbo višjo od 30,000.000 SIT v neto vrednosti, bo moral najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo po prejemu mesečnega zbirnega
računa; plačilni rok, ki je krajši od 30 dni
po prejemu zbirnega mesečnega računa,
ni sprejemljiv.
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: na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Izpisek mora biti izdan v tekočem
koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno oziroma pisno izjavo (podpisano
in žigosano), ki jo sestavi ponudnik sam, da
takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, s katerim ponudnik dokazuje,
da ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug podoben postopek. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe;
– potrdilo pristojnega davčnega ali drugega pristojnega organa države, s katerim
ponudnik dokazuje, da ima poravnane vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe;
– pravne osebe obrazec BON-1/P, ki ga
izda AJPES; samostojni podjetniki obrazec
BON-1/SP, ki ga izda AJPES; kmetje predložijo potrdilo o višini katastrskega dohodka
za leto 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o ustrezni tehnični opremlje
nosti;
– izjava o organizirani službi in odgovornih delavcih za nadzor kakovosti;
– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin
in ustreznosti živil;
– izjavo o sprejemanju plačilnega roka,
dostavi in interventnem odzivnem času;

– seznam najvažnejših opravljenih dobav;
– izjavo o kvaliteti mesa in mesnih izdelkov, sledljivosti in poreklu – samo tisti ponudniki, ki bodo ponudbo predložili za skupini
»meso in mesni izdelki« in »perutnina in
izdelki iz perutninskega mesa«;
– izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in njeni uporabi.
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: 27-9/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 11. 2006.
Cena: 12.000 SIT (davek je vračunan).
Pogoji in način plačila: TRR, podračun pri UJP Ljubljana, Dunajska 22, št.:
01100-6030269455, sklic 00 610.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 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. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki predložijo pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 11. 2006
ob 13. uri; Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika – čitalnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Dom upokojencev Vrhnika
Ob-28651/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Jožeta Gorjupa, kontaktna
oseba: Edita Rostohar, Gorjanska cesta
2, 8311 Kostanjevica na Krki, Slovenija,
tel. 07/481-00-13, faks 07/481-00-14, elektronska pošta: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Jožeta
Gorjanca, Gorjanska cesta 2, Kostanjevica
na Krki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
Sklop 1: meso in mesni izdelki,
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Sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
Sklop 3: zamrznjene ribe,
Sklop 4: mleko in mlečni izdelki,
Sklop 5: kruh pekovski izdelki in sla
ščice,
Sklop 6: žita in mlevski izdelki,
Sklop 7: sveže in suho sadje ter zelenjava,
Sklop 8: zamrznjeni izdelki iz testa,
Sklop 9: juhe, dodatki jedem in za
čimbe,
Sklop 10: zamrznjena sadje in zele
njava,
Sklop 11: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
Sklop 12: splošno prehrambeno blago,
Sklop 13: diabetični in dietetični pro
izvodi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza naslednjim merilom:
– cena 95%,
– dodatne ugodnosti ponudnika 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 11. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR
Osnovna šola Jožeta Gorjupa, št.
01254-6030659027.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 8. uri; Osnovna šola Jožeta Gorjupa,
Kostanjevica na Krki.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Jožeta
Gorjupa do roka za oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Ob-28663/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Šoštanj, kontaktna oseba: Ivica Čavnik, Koroška 13, 3325
Šoštanj, Slovenija, tel. 03/58-81-015,
03/897-17-30, faks 03/58-82-263, elektronska pošta: vesna.žerjav@guest.arnes.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Šoštanj, Koroška
13, Šoštanj, Vrtec Šoštanj, enota Šmartno
ob Paki 14, Šmartno ob Paki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
– sklop 1: meso,
– sklop 2: mesni izdelki,
– sklop 3: belo meso,
– sklop 4: paštete,
– sklop 5: zamrznjene ribe,
– sklop 6: jabolka,
– sklop 7: sveže in južno sadje, sveža
zelenjava,
– sklop 8: sadni sokovi,
– sklop 9: jajca,
– sklop 10: mleko,
– sklop 11: mlečni izdelki,
– sklop 12: kruh,
– sklop 13: pekovsko pecivo in slaščice,
– sklop 14: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza naslednjim merilom:
– cena – 95%,
– dodatne ugodnosti ponudnika – 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 10. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Vrtec
Šoštanj, št. 01326-6030642210.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 10. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.

106 / 13. 10. 2006 /

Stran

8047

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2006
ob 13. uri, Vrtec Šoštanj, Koroška 13, Šoštanj.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Vrtca Šoštanj do roka za
oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Vrtec Šoštanj
Št. 132/2006
Ob-28679/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Postojna, kontaktna oseba: Milka
Požar, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/720-46-50, faks
05/726-15-93, elektronska pošta: peter.plevnik@studioproteus.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Postojna, Cesta
na Kremenco 4, Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirana sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza naslednjim merilom:
– cena: 95%,
– dodatne ugodnosti ponudnika: 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Vrtec Postojna, št. 01294-6030640577.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2006
ob 11. uri; Vrtec Postojna, Cesta na Kremenco 4, Postojna.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Vrtca Postojna do roka
za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Vrtec Postojna
Ob-28685/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Nataša Čož, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: natasa.coz@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3511-9/2006-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža splošne in medicinske opreme Oddelka za bolezni prebavil
v Splošni bolnišnici Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža splošne in medicinske opreme
Oddelka za bolezni prebavil v Splošni bolnišnici Celje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 30. 11. 2006 in/ali konec 28. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2006 in 2007.
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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: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
42. člen ZJN-1-UPB1,
– prvi odstavek, točke: 1, 2, 3 – ZJN-1UPB1:
Pod točko 2. mora ponudnik, ki ponuja
medicinske pripomočke, predložiti Potrdilo
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji za zdravila in medicinske
pripomočke.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1-UPB1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1-UPB1, in
sicer:
– četrti odstavek, 1., 2. in 5. točka; dokazilo pod 5. točko mora dokazati, da je
zagotovljen servis za tisto ponujeno opremo
za katero naročnik pozove ponudnika, če se
ponujeni proizvodi servisirajo: kot dokazilo
se šteje izjava serviserja z dokazilom, da
je serviser pooblaščen od proizvajalca ali
da je usposobljen za izvedbo servisiranja,
to pomeni, da ima njegov delojemalec potrdilo o usposobljenosti za servisiranje od
proizvajalca. Izjava proizvajalca, da sam izvaja servis, je ustrezna zgoraj zahtevanim
dokazilom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
42.a. člen ZJN-1-UPB1, prvi odstavek,
točka 1:
Revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta in še revizorjevo poročilo za vsa 3 zadnja leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju ter izjavo ponudnika, da je zavezan k
revidiranju;
Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan k
revidiranju ter izjava ponudnika, da ni zavezan k revidiranju;
Poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
42.a. člen ZJN-1-UPB1, drugi odstavek,
2. točka: a) in f):
a) v seznamu morajo biti navedene dobave in montaže:
– ena ali več dobav in montaž opreme za
zdravstvene objekte v zadnjih 3 letih pred
datumom, predvidenim za javno odpiranje
ponudb, katere skupna vrednost v navedenem obdobju je najmanj enaka vrednosti ponujene opreme za predmetno javno
naročilo;
Naročnik si pridržuje pravico, da preveri
v seznamu navedene dobave ali pri ponudniku ali pa pri kupcu.
f) ponudnik mora za tisto opremo za katero je tako določil naročnik, predložiti 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2006 do
12. ure, od ponedeljka do petka v delovnih
dnevih, od 9. do 12. ure, na Ministrstvu za
zdravje; Štefanova 5, Ljubljana.
Cena: 10.000 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: 14. 11. 2006 ali 39
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: 120 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: 14. 11. 2006
ob 13. uri; srednja sejna dvorana, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-28736/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-53,
faks 01/300-39-12, elektronska pošta: mateja.kocman@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-10/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
mamografski aparat s PACS in RIS sistemom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.11.16.50-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.11.16.50-2.
2) Kratek opis: digitalni mamografski
aparat z dvema radiološkima diagnostičnima postajama in licencama CAD.
3) Obseg ali količina: 144,000.000 SIT
(brez DDV).
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
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2) Kratek opis: PACS in RIS sistem, RIS
obvezno v slovenščini.
3) Obseg ali količina: 60,000.000 SIT
(brez DDV).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
204,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe (brez DDV);
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe (brez DDV),
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačilni pogoji:
– 50% pogodbene vrednosti 8 dni po
podpisu prevzemnega zapisnika,
– 25% pogodbene vrednosti 30 dni po
podpisu prevzemnega zapisnika,
– 25% pogodbene vrednosti 60 dni po
podpisu prevzemnega zapisnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji;
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti;
– dokazilo o nekaznovanju;
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– izjava in dokazila za podizvajalce,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti;
– dokazilo, da je ponudnik sposoben naročilo izvesti v zahtevanem času dobave in
montaže;
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevano garancijsko dobo;
– dokazilo o sprejemanju plačilnih pogojev,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja usposabljanje uporabnikov;
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevan odzivni čas v primeru okvare opreme in čas za odpravo okvare ter ustrezen
servis;
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevan časovni rok za dobavo rezervnih delov;
– dokazilo, da bo ponudnik strokovno
sodeloval pri adaptaciji prostorov za montažo;
– dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem z referencami,
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vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob-21832/06.
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: JR-10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803110.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 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: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 11. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava II. nadstropje, Metelkova 9, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Dodatni opis k točkam:
II.3 – dobavni rok za l. sklop: najkasneje
v roku 3 mesecev po podpisu pogodbe,
– dobavni rok za II sklop: najkasneje v roku 6 mesecev po podpisu pogodbe
(ob pogoju, da je sklenjena pogodba za 1.
sklop).
IV.2 – Merila za oddajo:
1. sklop – ekonomsko najugodnejša ponudba (cena 70%, tehnične prednosti 15%,
garancija 15%),
2. sklop – najnižja cena.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-28738/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bizeljsko, kontaktna oseba:
Darinka Kovačič, Bizeljska cesta 78, 8259
Bizeljsko, Slovenija, tel. 07/45-20-335, faks
07/45-20-335, elektronska pošta: os-bizeljsko@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Bizeljsko,
Bizeljska cesta 78, Bizeljsko, od 1. 9. 2007;
začasna dostava do 31. 8. 2007; Pišeška
cesta 2, Bizeljsko.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
– sklop 1: meso,
– sklop 2: mesni izdelki,
– sklop 3: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 4: jajca,
– sklop 5: zamrznjene in sveže ribe,
– sklop 6: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 7: kruh,
– sklop 8: pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 9: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 10: žita in mlevski izdelki,
– sklop 11: sveže in suho sadje ter zelenjava,
– sklop 12: juhe dodatki jedem in začimbe,
– sklop 13: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 14: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 15: splošno prehrambeno blago,
– sklop 16: diabetični in dietetični pro
izvodi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza naslednjim merilom:
– cena: 95%,
– dodatne ugodnosti ponudnika: 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2006 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovna
šola Bizeljsko, Bizeljska cesta 78, Bizeljsko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2006 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 11.30; upravni prostori Osnovne šole Bizeljsko, Kumrovška 5, Bizeljsko.

Stran

8050 /

Št.

106 / 13. 10. 2006

VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu šole (upravni prostori
– Kumrovška 5, Bizeljsko) do roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Osnovna šola Bizeljsko
Ob-28757/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Jasminka Tršinar, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
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 javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža opreme
na objektu Policijska postaja Podlehnik
in Policijska postaja Piran, številka zadeve: 430-198/2006, JN: ODOPRPODPIR-46/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa:
– sklop 1: dobava in montaža opreme
na objektu Policijska postaja Podlehnik,
– sklop 2: dobava in montaža opreme
na objektu Policijska postaja Piran.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 36.00.00.00-1, dodatni predmet(-i):
30.10.00.00-0,
30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
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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 in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Podlehnik
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme na objektu Policijska postaja Podlehnik.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 36.00.00.00-1, dodatni predmet(-i):
30.10.00.00-0,
30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža opreme na
objektu Policijska postaja Piran
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme na objektu Policijska postaja Piran.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 36.00.00.00-1, dodatni predmet(-i):
30.10.00.00-0,
30.21.30.00-5,
32.30.00.00-6.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
V primeru dodatnih naročil blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni okvir za
poznejša naročila: 12 mesecev od oddaje
naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: julij 2007, zaključek: avgust 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT za sklop 1 in za sklop
2: 4,500.000 SIT, z veljavnostjo do vključno 31. 3. 2007 ter izjava banke, da bo ponudniku v primeru, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku po
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila:
1. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ
3 mesece)
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;

Dokazila:
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
ali
Pisna izjava, da za dejavnost ponudnika ni potrebno dovoljenje, v primeru, ko za
dejavnost ponudnika ni potrebno posebno
dovoljenje (največ 3 mesece)
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece)
in
Pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer, 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 (največ
3 mesece)
4. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. 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 dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila (kolikor
ponudba presega vrednost 50 mio SIT);
Dokazilo: mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(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. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudbe (original).
6. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti:
Dokazila:
6. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe):
Obrazec BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
(original)
ali
6.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Obrazec BON 1/SP in potrdilo/a o solventnosti poslovne/ih bank/e, s podatki o
blokadah transakcijskega/ih računa/ov v
zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe;
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navedeni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
(original).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji:
7.1. ponudnik mora izkazati najmanj 2
kvalitetno in pravočasno opravljeni dobavi
in montaži, ki sta po vsebini, zahtevnosti in
obsegu istovrstni predmetu razpisanih del,
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v
znesku nad 40,000.000 SIT z DDV (pogoj
za sklop 1);
7.2. ponudnik mora izkazati najmanj 2
kvalitetno in pravočasno opravljeni dobavi
in montaži, ki sta po vsebini, zahtevnosti in
obsegu istovrstni predmetu razpisanih del,
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v
znesku nad 90,000.000 SIT z DDV (pogoj
za sklop 2).
Dokazilo: seznam opravljenih dobav
in montaž v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dobavo, ki je predmet
javnega naročila, z zneskom, datumom in
nazivom končnega naročnika, vključno z
dokazilom v obliki potrdila-izjave, izdanega
s strani končnega naročnika (izpolnjenim,
žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti.
Opombe:
Ponudnik lahko v obrazcu »Seznam
opravljenih del« navede tudi naročila, ki
presegajo vrednost.
Nepravilno navedeno naročilo in naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v obliki
potrdila na priloženem obrazcu, ki bo potrjeval ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne
bo upoštevano.
Kolikor je v eni pogodbi zajetih več različnih dobav, je ponudnik dolžan verodostojno izkazati obseg in višino posamezne
dobave.
Naročilo, ki ne bo potrjeno z dokazilom v
obliki potrdila, ki bo potrjevalo ponudnikovo
kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne bo upoštevano. Naročnik bo upošteval izključno zaključeno delo
po pogodbi.
8. ponudnik mora za dobavljeno opremo
nuditi naslednje garancijske roke:
– za informacijsko opremo 36-mesečni
garancijski rok;
– za birotehnično opremo 24-mesečni
garancijski rok;
– za avdiovideo opremo 24-mesečni garancijski rok;
– za ostalo pisarniško opremo 24-mesečni garancijski rok.
Dokazilo: potrjena izjava ponudnika o zagotavljanju garancijskih rokov.
9. Ponudnik mora imeti za vsako ponujeno blagovno znamko za informacijsko
opremo sklenjeno veljavno pisno pogodbo,
ki zajema podporo proizvajalca, principala
ali zastopnika blagovne znamke za prodajo
in servis (garancijsko vzdrževanje opreme),
vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo,
oskrbo z rezervnimi deli in garancijskimi pogoji (pogoj se zahteva pri vsakem sklopu za
oddelek informacijske opreme, ki je določen
za sklop 1 v prilogi »specifikacija informacijske opreme« in za sklop 2 v prilogi popisa
opreme – predračuna na listu »informacijska oprema-specifikac.«. Ta pogoj ne velja
za opremo iz oddelka (vsakega sklopa) za
birotehnično in avdiovideo opremo. Ponu-
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dnik lahko predloži več oziroma različne
pogodbe.
Dokazilo:
Veljavna kopija pogodbe za vsako ponujeno blagovno znamko, iz katere mora biti
nedvoumno razvidno:
a) da vse strani nedvoumno pripadajo
isti pogodbi;
b) na katero blagovno znamko se nanaša pogodba;
c) kdo sta pogodbena partnerja;
d) podpora za prodajo ponujene blagovne znamke;
e) podpora za servis (garancijsko
vzdrževanje opreme) ponujene blagovne
znamke;
f) začetek in konec veljavnosti pogodbe;
g) podpisi na pogodbi.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka zadeve: 430-198/2006, JN: ODOPRPODPIR-46/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 23. 11. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 11.
2006 ob 10. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, 6. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, 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 cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_naročila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 380/2006 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
perutninsko meso in izdelki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.20.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.13.15.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: specifikacija in okvirne količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe (kandidat
jo priloži le v primeru, če je skupna vrednost
ponudbe višja od 30 mio SIT brez DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (kandidat jo priloži le v primeru,
če je skupna vrednost ponudbe višja od 30
mio SIT brez DDV). Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo izdala garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, oziroma 90 dni v
obdobju začasnega financiranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
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– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
– da je finančno in poslovno sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2006 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2006;
– fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o referencah.
Ponudnik mora imeti vsaj 6 ustreznih
vozil. V primeru, da ponudnik toliko ustreznih vozil nima, priložiti lastno izjavo, da bo
v primeru podpisa pogodbe ustrezna vozila
zagotovil.
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika;
Dokazilo:
– podpisane in žigosane zahtevane izjave,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: 430–588/2006–2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 15. 11.
2006 vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 380/2006 – 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 s faks številko, 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
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: 5. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-28786/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Martina Slomška,
kontaktna oseba: Barbara Širok, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/755-80-50, faks 01/755-80-61, elektronska pošta: os.ams-vrhnika@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Antona
Martina Slomška, Pod Hruševco 33, 1360
Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
Sklop 1: meso in mesni izdelki,
Sklop 2: perutninsko meso in perutninski
izdelki,
Sklop 3: jajca,
Sklop 4: zamrznjene ribe,
Sklop 5: mleko in jogurti,
Sklop 6: pudingi in maslo,
Sklop 7: sladoledi,
Sklop 8: kruh, žita in sveži mlevski izdelki,
Sklop 9: sveži in zamrznjeni izdelki iz
testa,
Sklop 10: pizze,
Sklop 11: sveže in suho sadje in zelenjava,
Sklop 12: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
Sklop 13: zamrznjena sadje in zelenjava,
Sklop 14: juhe, dodatki jedem, konzervirana sadje in zelenjava, namazi,
Sklop 15: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
ki ustreza naslednjim merilom:
– cena 95%,
– dodatne ugodnosti ponudnika 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 11. 2006 do
11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole Antona Martina Slomška Vrhnika – št.
01340-6030723780.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2006
ob 7.30; Osnovna šola Antona Martina
Slomška, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika.
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VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom
na vpogled v tajništvu Osnovne šole Antona Martina Slomška do roka za oddajo
ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Osnovna šola Antona Martina Slomška
Ob-28792/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek
Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Rovšek Miro, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-78, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: miro.rovsek@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-277.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Uradni list RS, Slovenska ul. 9.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 25 mio SIT.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod
za tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana. Dokumentacijo lahko naročite po faksu 01/280-67-74, ali po elektronski pošti:
info@zti-lj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 12.
ure.
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: 7. 11. 2006
ob 12.05; ZTI, Ptujska 19, predavalnica
Emona.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 10. 2006.
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.

Št.

Ob-28857/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, kontaktna oseba: Jernej Vodopivec,
Stegne 7, p.p. 418, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-36-300, faks 01/511-11-01, elektronska pošta: info.box@apek.si, internetni
naslov: www.apek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ajda Čeledin, Aljaževa
ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/90-75-603, faks 05/90-75-609, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ajda Čeledin, Aljaževa
ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/90-75-603, faks 05/90-75-609, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: 385-9/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
poslovni informacijski sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.25.40.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina in obseg javnega naročila sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT in z veljavnostjo še najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb,
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 100 dni
od sklenitve pogodbe,
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti z DDV in z veljavnostjo od začetka
garancijske dobe do še najmanj enega dne
po preteku garancijskega roka.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
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3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. ponudnikovo finančno stanje:
a) ponudnik sodi vsaj v bonitetni razred
3C za leto 2005,
b) ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti in na dan
pred izstavitvijo BON-1/P obrazca nima dospelih neporavnanih obveznosti,
c) ponudnikovi letni prihodki v letu 2005
morajo biti vsaj enaki ali večji od skupne
ponudbene vrednosti z DDV za predmetno
javno naročilo,
d) ponudnik je imel v letu 2005 stopnjo
pokritja kratkoročnih obveznosti (gibljiva
sredstva/kratkoročne obveznosti) najmanj
0,8,
5. ponudnik ima izkušnje pri izgradnji
poslovnih informacijskih sistemov s področja elektronskih storitev na področju javne
uprave (vsaj dva uspešno implementirana
sistema elektronskega poslovanja),
6. kadrovski pogoj:
a) ponudnik mora imeti sklenjeno redno
delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala
funkcijo vodje projekta in ki mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju
vodenja projektov informacijske tehnologije
in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodenju projektov na aplikaciji, ki jo ponudnik
ponuja;
b) ponudnik mora imeti sklenjeno redno
delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo arhitekta rešitev elektronskega
poslovanja in ki mora imeti najmanj 2 leti
delovnih izkušenj na področju elektronskega
poslovanja in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na aplikaciji, ki jo ponudnik ponuja;
c) ponudnik mora imeti sklenjeno redno
delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala
funkcijo analitika in ki mora imeti najmanj
2 leti delovnih izkušenj na področju elektronskega poslovanja in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na aplikaciji, ki jo ponudnik
ponuja;
d) ponudnik mora imeti redno zaposlene
najmanj 3 razvijalce, vsak izmed njih mora
imeti najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju elektronskega poslovanja in najmanj
2 leti delovnih izkušenj na aplikaciji, ki jo
ponudnik ponuja;
e) ponudnik mora imeti redno zaposlenega najmanj 1 preizkuševalca, ki mora imeti
najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju
informacijskih sistemov;
f) ponudnik mora imeti redno zaposlenega najmanj 2 sistemska skrbnika, vsak
izmed njiju mora imeti najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju informacijskih
sistemov.
Vsi kadri morajo aktivno obvladati slovenski jezik.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Dokazilo pod točko 1: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo pod točko 2: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence; če
ponudnik posebnega dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik štel, da je s podpisom
ponudbe podal izjavo, da ga za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebuje.
Dokazilo pod točko 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo pod točko 4: razvidno iz obrazca BON 1/P, ki ga ponudnik predloži v ponudbi. BON 1/P obrazec ne sme biti starejši
od 30 dni od roka za predložitev ponudb.
Razvidno iz izpolnjenega obrazca »Prijava«
(obrazec A-4).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo pod točko 5: razvidno iz referenc, vpisanih v obrazec »Prijava« (obrazec
A-4). Razvidno iz izpolnjenih ter s strani
referenčnega partnerja potrjenih referenčnih potrdil (vzorec referenčnega potrdila je
priložen razpisni dokumentaciji).
Dokazilo pod točko 6: razvidno iz izpolnjenega obrazca »Kapacitete« (obrazec
A-11). Ponudnik mora predložiti fotokopije
delovnih knjižic vseh prijavljenih kadrov.
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: 385-9/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 10. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na naslovu
http://www.praetor.si (rubrika Javna naročila), mogoče pa jo je dobiti tudi na pisno
zahtevo na: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000
Ljubljana ali na e-mail: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 10. 2006, do 12.
ure. Ponudbe morajo do roka za predložitev
prispeti na naslov: Agencija za pošto in elek
tronske komunikacije RS, Stegne 7, p.p.
418, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 10. 2006
ob 13. uri, Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS, Stegne 7, 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: 4. 10. 2006.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Št.961-15/2006
Ob-28859/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.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.1.2) 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: 961-18/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, Celje, Gregorčičeva 5a, Koper, Pristaniška 12, Kranj,
Stara cesta 11, Maribor, Sodna ul. 15, Murska Sobota, Kocljeva 12d, Nova Gorica, Kidričeva 13, Novo mesto, Novi trg 9, Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 4, Jesenice,
Titova 73, Trbovlje, Sallaumines 2, Velenje,
Prešernova 7a.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1; glavni besednjak dodatni
predmeti: 30.21.40.00-2; 30.21.33.00-8;
30.23.32.31-9; 30.24.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.40.00-2.
2) Kratek opis: dobava namiznih računalnikov.
3) Obseg ali količina:
1.1. Nabava namiznih računalnikov (400
kosov)
1.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme:
1.2. Nabava ekranov (17‘‘ – 430 kosov)
1.3. Nabava ekranov (19‘‘ – 25 kosov)
1.4. Nabava tipkovnic (445 kosov)
1.5. Nabava mišk (USB - 445 kosov).
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8.
2) Kratek opis: dobava prenosnih računalnikov.
3) Obseg ali količina:
2.1. Nabava prenosnih računalnikov (20
kosov)
2.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (20 licenc).
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.40.00-2.
2) Kratek opis: dobava razvojnih računalnikov.
3) Obseg ali količina:
3.1. Nabava razvojnih računalnikov (25
kosov)
3.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (25 licenc).
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
2) Kratek opis: dobava mrežnih laserskih
tiskalnikov.
3) Obseg ali količina: laserski tiskalnik
mrežni - 15 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Sklop 1.1. Nabava namiznih računalnikov (400 kosov)
1.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme
1.2. Nabava ekranov (17‘‘ – 430 kosov)
1.3. Nabava ekranov (19‘‘ – 25 kosov)
1.4. Nabava tipkovnic (445 kosov)
1.5. Nabava mišk (USB - 445 kosov)
2. Sklop 2.1. Nabava prenosnih računalnikov (20 kosov)
2.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (20 licenc).
3. Sklop 3.1. Nabava razvojnih računalnikov (25 kosov)
3.1.1. Nabava pripadajoče programske
opreme (25 licenc)
4. Sklop 4.1. Nabava mrežnih laserskih
tiskalnikov (15 kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1.Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer:
za 1. sklop:v višini 9,500.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2007,
za 2. sklop:v višini 840.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2007,
za 3. sklop:v višini 1,120.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2007,
za 4. sklop:v višini 670.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2007.
Kolikor se ponudnik prijavlja na več sklopov, lahko poda eno bančno garancijo za
resnost ponudbe za vse sklope, na katere
se prijavlja, v višini vsote posameznih zahtevanih višin bančnih garancij za resnost ponudbe za posamezne sklope, z veljavnostjo
do 31. 1. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9 %
od vrednosti pogodbe z DDV, ki mora veljati
še 20 dni po poteku veljavnosti pogodbe in
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 9 % od vrednosti pogodbe z
DDV, ki mora veljati še en dan po preteku
garancijskega roka za dobavljeno računalniško opremo in je določen v garancijskih
listih proizvajalca opreme.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
1. Naročnik bo pogodbeno ceno za dobavo računalniške opreme plačal na transakcijski račun dobavitelja po podpisu primopredajnega zapisnika v roku 30 dni od
dneva prejema računa, ki ga bo izstavil dobavitelj za 2., 3. in 4. sklop.
Za 1. sklop za dobavo računalniške opreme bo naročnik pogodbeno ceno plačal po
podpisu primopredajnega zapisnika in prejemu računa, in sicer najkasneje do 27. 12.
2006 v višini najmanj 70,000.000 SIT oziroma toliko kot bo razpoložljivih sredstev
na ustreznih kontih. Morebitno razliko bo
nakazal najkasneje do 5. 1. 2007.
Postavitev računalniške opreme in prenos podatkov iz obstoječih delovnih postaj
bo naročnik plačal po opravljeni storitvi, v
roku 30 dni po prejemu računa.
Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da sta postavitev in prenos podatkov v redu oprav
ljena.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
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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: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem uradu (t.j.
Priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje     dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN -1-UPB1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje
vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
Kolikor dovoljenje za opravljanje predmetne dejavnosti ni potrebno, ponudnik predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da za opravljanje
predmetne dejavnosti, dovoljenja za opravljanje dejavnosti ne potrebuje,
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja
(ni vpisan v kazensko evidenco)
in izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. potrdilo o finančnem stanju ponudnika:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb,
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež,
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada),
4. poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila. Mnenje pooblaščenega
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revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 15 dni od datuma revizorjevega poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. referenčna lista ponudnika z navedbo petih različnih naročnikov pri katerih je
ponudnik v zadnjih 3 letih pred objavo predmetnega javnega naročila dobavljal računalniško opremo, skupaj z referenčnimi potrdili
naročnikov;
2. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
3. izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije, za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
4. izjava ponudnika, da bo naročniku
na poziv v roku 3 dni dostavil računalniško
opremo na testiranje,
5. izjava ponudnika, da bo pred dobavo računalniške opreme namestil in aktiviral programsko opremo po specifikaciji
naročnika.
Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki dajejo
ponudbo za 1., 2. in 3. sklop;
6. izjava ponudnika, da zagotavlja, da
so namizni računalniki, ekrani, tipkovnice in
miške od istega proizvajalca in enake barve.
Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki dajejo
ponudbo za 1. sklop,
7. izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da nudi rok dobave za 1., 2., 3., in 4. sklop
računalniške opreme največ 30 dni od podpisa in veljavnosti pogodbe oziroma največ
90 dni po podpisu in veljavnosti pogodbe za
postavitev računalniške opreme 1. sklopa
in prenos podatkov iz obstoječih delovnih
postaj pri končnem uporabniku.
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: 961-18/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 11. 2006.
Cena: 1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na
transakcijski račun, št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem prevzemu oziroma pisni
zahtevi, s tem, da naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu firme
in identifikacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 2006, do 10.
ure, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2006
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno, in sicer
v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Gradnje
Št. 110-1/06

Ob-28740/06
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »HC Koper–Izola, predor Markovec« (Ob-3308/06), Ur. l. RS, št. 62-63 z dne
16. 6. 2006 pa je bil objavljen prestavljen rok
za predložitev ponudb.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) ponovno podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 9. 11. 2006 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 9. 11. 2006 ob
11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 430-361/2006/9
Ob-28665/06
Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za novogradnjo objekta PLP Brnik in ostalih državnih
organov, št. 430-361/2006, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006,
Ob-25048/06 in v Uradnem listu RS, št. 98 z
dne 22. 9. 2006, in sicer se le-ta glasi:
V objavi predmetnega javnega razpisa
se spremenijo točke objave: IV.3.2), IV.3.3)
in IV.3.7.2) tako, da se glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 10. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43036106. 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: 19. 10. 2006 do 15. ure.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-28753/06
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca gradenj severnega krožišča med Bratislavsko
in Leskovškovo cesto v BTC, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 102-103 z dne 6. 10.
2006, Ob-27606/06, se dopolni točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 9. ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-412/2006
Ob-28387/06
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.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.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. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za obnovo
kuhinje na Kotnikovi, št. 430-412/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa so gradbena,
obrtniška, strojna in elektroinštalacijska
dela pri obnovi obstoječe kuhinje. 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: Kotnikova ul. 8, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
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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II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna.
Ocenjena vrednost: 25,000.000 brez
DDV, 30,000.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila mora biti 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
registracijo, potrdilo o nekaznovanju, obrtno
dovoljenje - če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik ga mora
predložiti v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del,
– terminski plan,
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-412/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43041206,
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: 14. 11. 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: 140 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: 15. 11. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (med
etaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije
Tuji ponudniki predložijo pod točko III.2.1)
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 nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
Naročnik si, v skladu s 89. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04,
ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, kot jih določa 89. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Št. 654/06
Ob-28395/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 14, 1525, Ljubljana, Slovenija, faks
++385/1/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komerciala, kontaktna oseba: tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija TP in prenova dela na Ginekološki kliniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
SPS Ginekološka klinika, Zaloška cesta 11,
1525 Ljubljana.
II.1.8.1)
Enotni
besednjak
javnih naročil (CPV): glavni predmet:
45.31.72.00-4 glavni besednjak, dodatni
predmet: 45.31.53.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 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: 200 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: 28. 11. 2006
ob 11. uri, Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, Zaloška cesta 14, sejna soba/2.
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.4) Dodatne informacije: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-28397/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Breda Kosec, tel.
01/478-18-21, e-pošta: gp.mju@gov.si, faks
01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, 3. nadstropje.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in
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instalaterskih del za Policijsko postajo Piran
z oznako ODGOIPIR-39/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Policijska postaja Piran.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalaterskih del za Policijsko postajo Piran.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
9 mesecev od oddaje naročila; začetek: december 2006, zaključek: avgust 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo
do vključno 28. 2. 2007,
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 60. dan od uradnega prejema
pravilno izstavljene obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem organ; imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
Dokazila:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojnega organa, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravno-
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močna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s
podkupovanjem.
2.2. Potrjen obrazec izjave ponudnika
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma
ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
3. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež.
Dokazilo: fotokopija potrdila izpiska iz
sodne ali druge enakovredne evidence, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
1. Ekonomsko-finančni pogoji
1.1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
od datuma oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti. Naročnik bo preverjal
točko E (finančna disciplina) obrazce BON
1/P.
Dokazilo: obrazec BON 1/P, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
1.2. 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 dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (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. Revizorsko poročilo ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe.
Mnenje pooblaščenega revizorja mora
vsebovati informacijo, da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po kolektivni
pogodbi.
1.3. Ponudnik mora potrditi (podpiše in
žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik predložiti tudi seznam podizvajalcev.
Dokazili:
Ponudnik podpiše in žigosa priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morata izpolniti, podpisati in žigosati seznam podizvajalcev ponudnik in
podizvajalec.
1.4. Ponudnik mora izkazati, da ima letni
prihodek najmanj 1.500,000.000 SIT.
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha ali
potrdilo banke.
2. Tehnični pogoji
2.1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradnji, zaključeni v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe v znesku nad 750,000.000
SIT z DDV.
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Dokazila: ponudniki priložijo seznam izvedenih gradenj del in potrdilo končnega/ih
naročnika/ov gradnji v zadnjih petih letih
pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo,
ki je predmet javnega naročila (istovrstna
dela), z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih naročnika/ikov.
Opomba: pri navedbi opravljenega dela
mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevalo
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika.
Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi.
Kot istovrsten objekt razpisanemu objektu ustreza objekt iz skupine 122 in 126 Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-Si) iz
Uredbe Vlade RS, (Ur. l. RS, št. 33/03).
2.2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
Zakona o graditvi objektov ZGO-1 UPB1
(Ur. l. RS, št. 102/04).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
3. Kadrovski pogoji
3.1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04).
Dokazili:
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja.
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: številka
430-199/2006, oznaka javnega naročila
ODGOIPIR-39/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
Ob-24897/06 z dne 8. 9. 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: 22. 11. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 11.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, 6.
nadstropje, Služba za javna naročila, sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengen vir.
VI.3) Dodatne informacije:
Naročnik bo organiziral sestanek s potencialnimi ponudniki. Sestanek bo na lokaciji: Obrtna cona v Luciji, objekt je lociran
ob koncu Liminjanske ceste v neposredni
soseščini samskega doma SCT, dne 24. 10.
2006 ob 10. uri.
Razpisno
dokumentacijo
ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki originala. Pri predmetnem javnem razpisu ponudniki na spletni
strani dobijo del razpisne dokumentacije.
Predračun na CD mediju ponudniki prevzamejo na naslovu naročnika: Ministrstvo za
javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, služba za javna naročila, 6.
nadstropje.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-28568/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Glasbena šola Nova Gorica, kontaktna oseba: Vlasta Vižintin, Cankarjeva 8, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-10-54, faks
05/335-10-53, elektronska pošta: gs.novagorica@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.g-sola.ng.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Edil inženiring d.o.o. Nova
Gorica, kontaktni osebi: Valter Figar, univ.
dipl. inž. grad., Edi Melinc, dipl. inž. grad.,
Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, faks 05/302-54-00,
elektronska pošta: edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktni osebi: Valter Figar, univ. dipl.
inž. grad., Edi Melinc, dipl. inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/333-03-50, faks 05/302-54-00, elektronska pošta: edil.inzeniring@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: JNVV-GŠ-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja glasbene šole v Novi Gorici, I
faza, gradnja prizidka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Glasbena šola v Novi
Gorici, Cankarjeva 8, Nova Gorica.
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: gradnja
glasbene šole v Novi Gorici, I faza, gradnja
prizidka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 10. 2006 in/ali konec
18. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe.
Bančna garancija za kvalitetno izvedbo
posla.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1-UPB1 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
revizijsko poročilo, če je ponudnik zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov (leto
2003, 2004, 2005).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 609–5/2006–6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: TRR, št.:
04750-0000515412 pri NKBM d.d. Področje Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na sedežu podjetja Edil inženiring
d.o.o., Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, ob
predhodni najavi vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 11. 2006
ob 12. uri; Glasbena šola Nova Gorica, Cankarjeva 8, velika dvorana v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Glasbena šola Nova Gorica
Št. 430-425/2006/2
Ob-28649/06
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, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr.mnz@gov.si.

Št.

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. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za obnovo integracijske hiše v Mariboru, št.
430-425/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je obnova integracijske hiše v Mariboru, ki zajema naslednja dela: 1. gradbeno obrtniška dela,
2. elektroinštalacije, 3. strojne inštalacije.
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
naslednji lokaciji: Makedonska 33, Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
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.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila je 35,000.000 SIT
brez DDV oziroma 42,000.000 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: 120 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 naroči-
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la. 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 (ponudnik ga mora
predložiti v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za izvedbo del;
– izjava ponudnika o naknadni predložitvi prospektne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-425/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43042506, 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: 14. 11. 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: 15. 11. 2006
ob 14. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Evropski sklad za begunce II.
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1) 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.
Naročnik si, v skladu s 89. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04,
ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po pogojih, kot jih določa 89. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve

Storitve
Št. 3505-000015/2006
Ob-28737/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo storitev izdelava državnega lokacijskega načrta za
območje Šmartinskega jezera s potrebnimi
strokovnimi podlagami in študijo variant, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102-103
z dne 6. 10. 2006, Ob-27974/06, se popravi
naslednja točka:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2006
ob 12. uri; Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Prešernova
27, Celje.
Mestna občina Celje
Št. 042/06

Ob-28866/06
Popravek
V javnem razpisu Izdelava strategije in
orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe
projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 94 dne
8. 9. 2006, Ob-25034/06, se popravijo sledeče točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 10. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2006
ob 11. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
SI-4290 Tržič.
Občina Tržič
Ob-28363/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sežana, kontaktna oseba: Slavko Škulj,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-10-129, faks 05/73-10-123, ele-
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ktronska pošta: urbanizem.skulj@sezana.si,
internetni naslov: www.sezana.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SPRO-Občina Sežana.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strategija prostorskega razvoja Občine
Sežana (SPRO) in strokovne podlage za
izvedbo strategije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– strategija prostorskega razvoja Občine
Sežana (SPRO),
– analiza stanja in teženj prostorskega
razvoja,
– analiza razvojnih možnosti za razvoj
dejavnosti v prostoru,
– strokovne podlage za poselitvena območja z bilancami površin za gradnjo in
uskladitev z razvojnimi pobudami in možnostmi,
– strokovne podlage za zasnovo krajine
in zelenega sistema,
– študija ranljivnosti, privlačnosti in ustreznosti prostora za razvoj dejavnosti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% ocenjene vrednosti
javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
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: navedena 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: obvezna dokazila v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. referenca ponudnika,
2. ponudbena cena,

3. interdisciplinarnost projektne sku
pine.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 10. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podlagi zahteve ponudnika bi izstavljen račun v višini
5.000 SIT za stroške razpisne dokumentacije. Znesek je potrebno plačati pred dvigom
razpisne dokumentacije na TR Občine Sežana št. 01311-0100005909 (odprt pri Banki
Slovenije). Namen nakazila: razpisna dokumentacija - SPRO Občine Sežana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 10. 2006, do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pisno pooblastilo za zastopanje pri odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2006
ob 10. uri, pisarna urbanistične službe, Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana,
pisarna št. 25 (mansarda).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2006.
Občina Sežana
Ob-28392/06
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 7-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje programske opreme Entrust.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je vzdrževanje obstoječe programske opreme Entrust, strojnih
modulov, izobraževanje ter intervencijsko
vzdrževanje in svetovanje pri implementaciji novih verzij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
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 suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično 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,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– 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-1P 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:
– ponujene storitve morajo popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
Ponudnik mora predložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev, v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da ponujeno
blago oziroma storitve popolnoma ustrezajo
tehničnim zahtevam. V dokaz, da ponujena oprema popolnoma ustreza tehničnim
zahtevam, mora ponudnik priložiti originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca za
vsak kos opreme posebej, prav tako mora
ponudnik v ponudbi navesti proizvajalčeve
kataloške številke ponujene opreme,
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
proizvajalcu programske opreme status najmanj Entrust Partner,
– ponudnik mora biti pooblaščen za
prodajo in vzdrževanje strojnih modulov
Nciper,
– kolikor je ponudnik na področju, ki je
predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le – to
dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti ustrezno izjavo, na osnovi katere bo
naročnik lahko ugotovil ponudnikov status,
– vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo,
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
najmanj dva strokovnjaka, ki sta izobražena
in izkušena s postavitvijo, namestitvijo in
vzdrževanjem programske opreme iz razpisa. Strokovnjaka morata biti locirana na
lokaciji, od koder je Uprava Pošte Slovenije
dosegljiva v največ 2. urah,
– ponudnik mora imeti najmanj 5 redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno
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izobrazbo elektrotehnične ali računalniške
smeri,
– najmanj eno referenco na področju postavitve in vzdrževanja javne certifikatske
agencije v Sloveniji s programsko opremo,
ki ustreza na Pošti Slovenije nameščeni programski opremi.
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: s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 95%,
2. cena vzdrževalne ure 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 10. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 1. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 12.30; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsi ostali podatki, vključno s predvidenim postopkom pogajanj in izhodišči, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 58/2006
Ob-28567/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Celju, kontaktna oseba: Sebastjan Boljte, Prešernova 22, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 031/685-700 ali 03/427-51-04, faks
03/427-51-73, elektronska pošta: sebastjan.boljte@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.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: 23.
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: izvajanje storitev fizičnega in tehničnega
varovanja oseb in premoženja Okrožnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v
Celju, Okrajnega sodišča v Žalcu, Okrajnega sodišča v Velenju, Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah, Okrajnega
sodišča v Šentjurju pri Celju in Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se organizirajo oziroma izvajajo na sodiščih: Okrožno
sodišče v Celju, Okrajno sodišče v Celju,
Okrajno sodišče v Žalcu, Okrajno sodišče v
Velenju, Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju,
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 1. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT z veljavnostjo do 28. 2.
2007.
Podpisan in žigosan vzorec priloženega
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od prejema računa na posamezno sodišče.
Račun mora biti potrjen s strani odgovorne
osebe posameznega sodišča.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
5. ponudnik ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben;
7. ponudnik mora imeti licenco oziroma
dovoljenje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije;
8. ponudnik mora imeti licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom; v
primeru, da ponudnik licence nima, mora
imeti sklenjeno pogodbo o najemu varnostno-nadzornega centra s subjektom, ki ima
licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom;
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9. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi
za izvajanje storitev varovanja, ki so predmet javnega naročila;
10. ponudnik mora ponudbi priložiti tudi
najmanj tri referenčna potrdila, s katerimi
dokazuje kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti izvajanja storitev
zasebnega varovanja v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe za fizično in tehnično
varovanje oseb in premoženja v posamični
vrednosti najmanj 5,000.000 SIT brez DDV
letno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 1.
točke III.2.1.: izpisek iz sodne ali druge evidence.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 2.
točke III.2.1.: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence; če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik
štel, da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja,
da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 3.
točke III.2.1.: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 4.
točke III.2.1.: fotokopijo izpiska iz sodne ali
druge evidence, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 7.
točke III.2.1.: fotokopija licence oziroma dovoljenja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 8.
točke III.2.1.: fotokopija licence za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom; v
primeru, da ponudnik licence nima, mora
imeti sklenjeno pogodbo o najemu varnostno-nadzornega centra s subjektom, ki ima
licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, in mora predložiti fotokopijo
te pogodbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 5.
točke III.2.1.: potrdilo pristojnega davčnega
urada, na območju katerega ima ponudnik
svoj sedež, da ima poravnane vse davčne
in druge obveznosti do Republike Slovenije ali potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 6.
točke III.2.1.: originalen obrazec BON 1/P s
kazalniki, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe. Potrdilo-a banke,
pri kateri ima ponudnik odprt-e poslovni-e
račun-e, da v zadnjih 6 mesecih poslovanja
ni imel blokiran-e svoj-e račun-e (potrdilo o
solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 9.
točke III.2.1.: izjava ponudnika o zagotovitvi
odzivnega časa; izjava ponudnika, da so
izvajalci storitev varovanja strokovno usposobljeni oziroma da osebe izpolnjujejo pogoje, predpisane z veljavnim Zakonom o
zasebnem varovanju ter seznam zaposlenih
usposobljenih varnostnikov – najmanj 14, s
fotokopijami njihovih službenih izkaznic, ki bi
opravljali storitve po tem javnem naročilu.
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Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 10.
točke III.2.1.: izpolnjen in potrjen obrazec
''Referenčno potrdilo''.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju in druga veljavna zakonodaja, ki ureja področje varovanja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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 28. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu www.sodisce.si/okroce, rubrika Javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 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 26. 2. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2006
ob 14. uri; Republika Slovenije, Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 476
Ob-28650/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Ljubljana, kontaktna oseba: Nives
Počkar, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-11-664, elektronska pošta:
solski-center.lj@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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za Šolski center Ljubljana za obdobje 3 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Aškerčeva 1, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
29800 kWh/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
Začetek takoj po podpisu pogodbe.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v skladu z razpisnimi pogoji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v 30 dneh po uradnem prejemu
računa oziroma listine, ki je podlaga za plačilo storitve.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe (pravne osebe)
predložijo vse registrske liste iz sodnega
registra. Veljavna licenca Javne agencije RS
za energijo za trgovanje na organiziranem
trgu z električno energijo ali dobavo, trgovanje zastopanje in posedovanje na trgu z
električno energijo. Potrdilo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen na osnovi sodne
odločbe. Potrdilo, izda pristojno sodišče –
Kazenska evidenca. Potrdilo, da ponudnik
zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe: obrazec BON-1/P
in potrdila o plačilni sposobnosti pri vseh
bankah, pri katerih ima odprte transakcijske račune, o boniteti in plačilni disciplini in
sposobnosti ponudnika v zadnjih 6 mesecih
ter podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil v
blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Revizijsko poročilo, če ga za ponudnika
predpisuje Zakon o gospodarskih družbah.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik sam pro
izvaja zadostno količino električne energije
za izvedbo naročila ali pogodba o nakupu
zadostne količine električne energije za izvedbo naročila ali dokazilo o razpoložljivih
čezmejnih kapacitetah zadostne količine
električne energije za izvedbo naročila ter
dokazilo, da je bilo najmanj 50% dobavljene
električne energije pridobljene iz obnovljivih
virov in da le-ta ni prodana drugim kupcem (npr. RESC certifikat, potrdilo o izvoru
električne energije Javne agencije RS za
energijo…).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Energetski
zakon.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V primeru dveh ponudnikov z enako ponudbeno ceno, bo izbran ponudnik, ki je
ponudil daljši plačilni rok, v primeru enakosti tudi tega kriterija pa ponudnik, ki ima
v zadnjih 3 izkazanih letih boljšo bonitetno
oceno (obrazec BON-1/P).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na TTR, št.
01100-6030699747, odprt pri UJP pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik
razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2006
ob 12. uri; Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, v sobi št. 112 v 1.
nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Šolski center Ljubljana
Št. 430-414/2006/2
Ob-28677/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
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.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
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:

Št.

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila
storitve po odprtem postopku za izvedbo
čiščenja poslovnih prostorov za potrebe PU
Krško, št. 430-414/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: mejni prehodi: MP
Obrežje, MP Dobova, MP Rigonce, MP Slovenska vas, MP Orešje, MPOP Nova vas ob
Sotli, MPOP Stara vas in PP Brežice.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izvedba čiščenja poslovnih prostorov za potrebe PU
Krško.
Podrobnejši opis storitve je naveden v
razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
21,874.559,85 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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 prejema računa, ki je izstavljen
najkasneje do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo,
– potrdilo o nekaznovanju,
– obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– 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:
Podatki o kadrih, ki bodo izvajali razpisane storitve.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-414/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 10. 11. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43041406, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 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. 11.
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.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): tuji ponudniki
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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, 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@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 10. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-28683/06
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
idejna zasnova širitve vozišča regionalne ceste R1-203/1004 Žaga-Kobarid od
km 9,600 do 13,000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1004 cesta R1-203
Žaga Kobarid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
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:
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno 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: 6. 11. 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: 6. 11. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je 16,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/06
Ob-28743/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
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I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000292.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI, PZR in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: glavna cesta Želodnik–
Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR
in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–
Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izdelave je razviden iz Projektne naloge.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,840.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
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blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava projekta PGD, PZI, PZR in POV za
avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste), v
zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 59-60 z dne 9. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000292.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 11. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2006
ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-28744/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks 01/30-09-937,
elektronska pošta: info@dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
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divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000499.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI, PZR in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje–Vodice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–
Žeje–Vodice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR
in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–
Vodice na odseku Mengeš–Žeje–Vodice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja je naveden v Projektni nalogi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,500.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava projekta PGD, PZI, PZR in POV za
avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste), v
zadnjih treh letih,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000499.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki
iz držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 8.333,33
SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU,
so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne
dokumentacije. V primeru, da prevzemnik
ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o
prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo
v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 11. 2006 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11.
2006 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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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: 6. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-28652/06
Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za transformatorje – javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
18. 8. 2006, Ob-23373/06 in Uradnem listu
RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006, Ob-26617/06
obveščamo, da je zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila umaknjen,
zato naročnik nadaljuje s postopkom oddaje
javnega naročila.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 10. 2006
ob 9. uri, na naslovu naročnika, dvorana v
drugem nadstropju.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje
do 19. 10. 2006 do 8. ure, na naslovu naročnika, vložišče.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Ob-28337/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Zoran Kibarovski, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-94-30, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: zoran.kibarovski@energetikalj.si, internetni naslov: http://www.jhlj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-03, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
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: PDP-17/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava testirne linije za kalibracijo elektronskih korektorjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 70.

Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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: 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo plačal račun v roku
najmanj 30 dni od datuma izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik ne sme
imeti neporavnanih obveznosti na transakcijskem računu v roku zadnjih šestih mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dobavni rok: 120 koledarskih dni od
podpisa pogodbe;
– plačilni pogoji: 30 dni od datuma izdaje
računa;
– tehnična dokumentacija;
– garancijski rok: 2 leti od datuma opravljenega končnega prevzema;
– dobava rezervnih delov še najmanj 15
let od datuma končnega prevzema;
– odzivni čas za odpravo napak;
– brezplačno šolanje naročnikovega
kadra.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP-17/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 11. 2006 do
9. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
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Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 400-17-06. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 11. 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: 25. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 11. 2006
ob 11.30, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, sejna
soba.
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: 4. 10. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-28338/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3/a, 4000 Kranj, soba št. 109.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a,
4000 Kranj, soba št. 109.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OmP-I.F-08/2006-ident
227007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podelitev usposobljenosti za dobavo in
montažo računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje Elektro
Gorenjska, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška oprema po specifikaciji razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: usposobljenost se bo kandidatom
podelila za obdobje treh let od dokončnosti
sklepa oziroma obvestila o podelitvi usposobljenosti oziroma do 30. 11. 2009.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od datuma
prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Št.

– potrdilo o registraciji pri pristojnem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument kandidatovega poslovanja,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– boniteta kandidata in zagotavljanje plačilne sposobnosti (BON-1/P ali BON-1/SP).
Kandidat mora dostaviti seznam referenc
izvedenih dobav računalniške opreme, kot
je navedena v specifikaciji razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila,
in sicer za leto 2004 in 2005. Navede se
skupna vrednost (z DDV) izvedenih dobav
v tolarjih, ki pa mora presegati 50% ocenjene letne vrednosti (v tolarjih). V nasprotnem primeru se kandidata izloči iz nadaljnje
obravnave.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjave kandidata:
– o strokovni, kakovostni in pravočasni
izvedbi posla,
– o odzivnem času v primeru okvare,
– o plačilnem roku,
– o roku izvedbe dobav,
– o roku veljavnosti prijave,
– o takojšnji odpravi pomanjkljivosti
oziroma nepravilnosti ter
– o garancijski dobi za dobavljeno
opremo;
– kandidat mora imeti zaposlena najmanj
2 usposobljena serviserja za nedoločen čas
oziroma za čas podelitve usposobljenosti,
za kar predloži dokazilo (navedeno v razpisni dokumentaciji).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za podelitev usposobljenosti: izpolnjevanje vseh pogojev, navedenih
v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JN/OmPI.F-08/2006-ident 227007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do: 13. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 04/20-83-555 (Urška
Gartnar Ličar) ali po telefaksu 04/20-83-315
in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
(skupaj z DDV), na transakcijski račun št.
25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke kandidata,
št. faksa kandidata in naziv javnega naročila, in sicer vsak delavnik med 9. in 13. uro
v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ul.
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo kandidata
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po
pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 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
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ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ni javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000
Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 04/208-36-58,
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-28562/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Darko Zagorc, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/90-75-604, faks 05/90-75-609,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/90-75-604, faks 05/90-75-609,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 418-0008/00001-400009/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za dobavo »rezervnih delov za radarske sisteme PSR Watchman,
MSSR radar Cardion«.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.22.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
»rezervnih delov za radarske sisteme PSR
Watchman, MSSR radar Cardion in radar
Sensis«.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v vrednosti
1,000.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
po izstavitvi potrjenega računa. Račun se
izstavi po posamezni dobavi.
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;

Stran

8068 /

Št.

106 / 13. 10. 2006

2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik ima poravnane davke in
prispevke; (v primeru partnerskih ponudb
mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj);
5. ponudnik mora imeti za leto 2005 letni
prihodek vsaj v višini dvakratnika skupne
ponudbene vrednosti; (v primeru partnerskih
ponudb lahko vsi partnerji skupaj (kumulativno) izpolnijo postavljen pogoj);
6. ponudnik mora v letih 2004, 2005 ali
2006 izkazati najmanj 10 dobav rezervnih
delov za radar (tip ni omejen) za vsako od
navedenih let.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
4. potrdilo pristojnega davčnega urada,
na območju katerega ima ponudnik svoj sedež, da ima poravnane vse davčne in druge
obveznosti do Republike Slovenije;
5. razvidno iz obrazca A-4, točka 1.3.
Ponudnik predloži tudi BON obrazec ali drug
ustrezen dokument za leto 2005 iz katerega
je razviden letni prihodek ponudnika;
6. razvidno iz obrazca A-4, točka 1.6
reference.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
418-0008/00001-400009/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 11. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na
http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 11. 2006, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 11. 2006
ob 12.30, sedež naročnika.
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; Kohezijski program posodobitve Kontrole zračnega prometa Slovenije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o.
Št. 026927
Ob-28667/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 38 naba/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava stabilizatorja trdote vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: nabava stabilizatorja trdote (dekalcifikatorja) za potrebe Centralne
čistilne naprave Ljubljana.
3) Obseg ali količina: dobava stabilizatorja trdote (dekalcifikatorja).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
stabilizatorja trdote vode – ocenjena vrednost 12,000.000 SIT brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 2 leti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena količina (kg) 4,
2. reference 5.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 38 naba/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 11. 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: 9. 11. 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: 10. 11. 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: 6. 10. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Št. 026927
Ob-28669/06
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, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 33 kem/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava polielektrolita za potrebe obratovanja CČN Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralna čistilna naprava
Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: dobava polielektrolita za
potrebe obratovanja CČN Ljubljana.
3) Obseg ali količina: dobava polielektrolita – ocenjena vrednost 100,000.000
SIT brez DDV.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
polielektrolita za potrebe obratovanja CČN
Ljubljana – ocenjena vrednost 100,000.000
SIT brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 2 leti od podpisa pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
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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: rezultati testiranja polielektrolita na CČN Ljubljana.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena (SIT/kg brez DDV),
2. rezultati testiranja – specifična poraba
elektrolita pri predzgoščanju,
3. rezultati testiranja – specifična poraba
elektrolita pri zgoščanju na centrifugi,
4. reference,
5. certifikat kakovosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 33 kem/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 11. 2006.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 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: 17. 11. 2006
ob 8. uri, Vodovodna cesta 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: 6. 10. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Ob-28670/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Danica Mirnik, Boštjan Pohole,
Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si,
bostjan.pohole@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: mag. Milan Vižintin, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV, Vrunčeva

Št.

2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje
– javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: tajništvo, Irena
Verbič, Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 31/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: energetski transformator 31,5 MVA,
110/21/10,5 kV, ONAN, 50 dB za RTP
110/20/10 kV Trnovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – RTP
Trnovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: določeno v razpisni dokukmentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno, rok plačila, rok dobave.
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: 7. 11. 2006.
Cena: 10.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 31/06. (Dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11.
2006 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: mag. Milan Vižintin, tel. 03/42-01-350, GSM
041/97-97-251.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-28323/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 02-obvezilni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,800.000 SIT z DDV.
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.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 1. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02: Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 950.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 204.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,047.819 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,264.880 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 472.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 722.610 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:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28324/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 21-farmacevtske surovine in radiofarmaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 1. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21: Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 605.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,177.520 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Labormed, d.o.o., Peričeva ulica 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28325/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 49-reagenti in kemikalije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s pred
hodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive po
nudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 1. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49: Pulmodata, d.o.o., Balantičeva 11, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,971.278,09 SIT.
V.1.1): Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Majbert, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 766.103,04 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 166.303,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Scan, d.o.o., Breg ob Kokri 7, 4205 Preddvor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 187.314,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 88.830 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Merel, d.o.o., Ob gozdu 25, 2352 Selnica ob
Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 472.131 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

DPC Analytical, d.o.o., Gorenjesavska cesta
54, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 67.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28326/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 11-pacemakerji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,100.000 SIT z DDV.
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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 1. točka tretjega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: Cardio Medical, d.o.o.,
Ulica bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,596.313,38 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:
12. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28327/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 38-RTG filmi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 38: Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,551.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 342.579,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interexport mednarodna trgovina, d.o.o.,
Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,132.299 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28328/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: elektrode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,720.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji po predhodni objavi: 1. točka tretjega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,640.150 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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28329/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 32-Infuzijski in transfuzijski sistemi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(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.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 32.: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,655.264 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,519.259,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28330/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 30-Medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo in
druge oddelke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,600.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 1. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30: Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 885.360 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 460.193,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
A-Ž Consulting, d.o.o., Miklošičeva cesta
38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 69.750 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Schiller GmbH. Podružnica Slovenija, Strma
ulica 9, 2319 Poljčane, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 164.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Medi-kem, Sonja Tušek, s.p., Prežihova ulica 13, 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 406.365,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
EMF-Furlan & Co., d.o.o., Linhartova cesta
51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 235.825 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.S. Evro-Medical Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,623.641,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 256/2006
Ob-28333/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: VIZ
I. Osnovna šola Rogaška Slatina, kontaktna
oseba: Anita Skale, pomočnica ravnateljice,
Kidričeva 24, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-36-00, faks 03/818-36-06.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po posameznih
sklopih za potrebe šolske kuhinje:
– kruh in pekovski izdelki,
– pecivo,
– meso,
– perutninsko meso in izdelki,
– mesni izdelki,
– mleko,
– mlečni izdelki,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje,
– konzervirana zelenjava, sadje in ribe,
– sveže in zmrznjene ribe,
– jajca,
– sadni sokovi in sirupi,
– jušne zakuhe in testenine,
– čaji,
– zmrznjen program, zelenjava,
– zmrznjeni izdelki,
– ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 60 točk,
2. celovitost ponudbe 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni in ne več kot 45 dni – 10 točk,
4. dodatne ugodnosti 5 točk,
5. reference – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: kruh in pekovski izdelki: Kruh Pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,099.899,93
SIT, najvišja ponudba 5,811.477 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. 2: pecivo: Kruh Pecivo,
d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,966.800
SIT, najvišja ponudba 2,154.647,25 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. 3: meso: Ferme Slavko s.
p. – Mesarija, Kidričeva 60, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,471.097,25
SIT, najvišja ponudba 1,886.001,25 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. 4: perutninsko meso in
izdelki: Ferme Slavko s. p. – Mesarija, Kidričeva 60, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 921.056
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SIT, najvišja ponudba 1,509.959,70 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. 5: mesni izdelki: Ferme
Slavko s. p. – Mesarija, Kidričeva 60, 3250
Rogaška Slatina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,338.182
SIT, najvišja ponudba 1,640.978,15 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. 6: mleko: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 989.793,80
SIT, najvišja ponudba 1,121.076,30 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. 7: mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,485.175,30
SIT, najvišja ponudba 2,537.417,50 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. 8: sveža zelenjava, sadje
in suho sadje: S. P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
2316 Zg. Ložnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,046.407,65
SIT, najvišja ponudba 3,240.559,74 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. 9: konzervirana zelenjava,
sadje in ribe: ERA – SV, d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 929.221,14
SIT, najvišja ponudba 1,214.354 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. 10: sveže in zamrznjene
ribe: Ledo, d.o.o., Brnčičeva 20, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 243.908 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. 11: jajca: ERA – SV, d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 317.471 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. 12: sadni sokovi in sirupi:
ERA – SV, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,294.510,63
SIT, najvišja ponudba 1,501.260,25 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. 13: jušne zakuhe in testenine: Kruh Pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander
2, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 477.200
SIT, najvišja ponudba 730.848,19 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. 14: čaji: ERA – SV, d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 163.368,45
SIT, najvišja ponudba 193.942,57 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. 15: zmrznjeni program,
zelenjava: Ledo, d.o.o., Brnčičeva 20, 1231
Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 267.887,95
SIT, najvišja ponudba 311.455,70 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. 16: zmrznjeni izdelki: ni
ponudnika.
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. 17: ostalo prehrambeno
blago: ERA – SV, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,738.199,33
SIT, najvišja ponudba 4,300.465,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
VIZ I. Osnovna šola
Rogaška Slatina
Št. 430-517/2006-11
Ob-28347/06
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) 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:
15.33.11.70-9, 15.33.14.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 346/2006 – PSP.
II.5) Kratek opis: zamrznjene in konzervirane vrtnine in sadje.
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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 346/2006 – PSP:
Era d.d., kontaktna oseba: Milan Domunkoš,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,323.440,80 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: 430-517/2006-11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-265/2006-53
Ob-28348/06
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 ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.00.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 53/2006-ODP za
nakup kuhinjskih strojev in opreme.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: gostinski stroji in naprave
– skupaj 29 kosov: kotlov pranih in plinskih, električnih in plinskih prekucnih ponev ter lupilcov krompirja;
2. sklop: parnokonvekcijska pečica –
skupaj 3 kosi parnokonvekcijskih pečic;
3. sklop: hladilne in zamrzovalne naprave – skupaj 64 kosov hladilnikov, hladilnih omar in skrinj zamrzovalnih ter
4. sklop: univerzalni kuhinjski stroj
– 1 kos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vrednost ponudbe – najcenejša ponudba maks. 90,0 točk;
– garancijski rok (število mesecev) – najdaljši ponujeni rok maks 10,0 točk.
Javno naročilo po posameznem sklopu
se odda ponudniku, ki doseže najvišjo vsoto
števila točk po obeh merilih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 53/2006-ODP za nakup kuhinjskih strojev in opreme za: 1. sklop:
gostinski stroji in naprave: Kogast sistemi
d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Klobčič,
Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-63-00, faks 01/786-63-20,
elektronska pošta: k.sistemi@kogast.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13,708.910
SIT, najvišja ponudba 17,088.500 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:
2. sklop: parnokonvekcijska pečica: Slorational d.o.o., kontaktna oseba: Marko Vitežnik,
Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/882-19-00, faks 02/882-19-01,
elektronska pošta: info@slorational.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vednost pogodbe:
9,240.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
3. sklop: hladilne in zamrzovalne naprave:
BIRO R d.o.o., kontaktna oseba: Branko Ružič, Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/540-07-78, faks 01/540-08-44,
elektronska pošta: biro.r@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
11,535.300 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:
4. sklop: univerzalni kuhinjski stroj: Team
Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Mirta
Savin, Pot v gaj 18, 6000 Koper, Slovenija,
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tel. 05/630-07-61, faks 05/628-43-67, elektronska pošta: info@team-commerce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
1,798.992 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: 430-265/2006-53.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14847/06 (Ur. l. RS, št. 55/06) z
dne 26. 5. 2006 in EU št. objave Ob-2006//S
99-106054.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 651/06
Ob-28350/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup materiala za invazivno radiološko
dejavnost.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.12.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 348,486.953,70 SIT po 8,5
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S/134-132608 z dne 14. 7. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2005/S/184-181657
z dne 23. 9. 2005.
Druge
prejšnje
objave:
2005/S/223-219644 z dne 19. 11. 2005.
Št. naročila: 54
Naslov: 2, 3, 9, 11, 15, 22, 23, 26, 31 in
42. sklop.
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 12.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Johnson&Johnson s.e. podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 130,282.350,80 SIT po 8,5 stopnji
DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
115,783.597,20 SIT po 8,5 stopnji DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 54.
Naslov: 7, 10, 17, 25, 38, 43, sklop.
V.l) Datum oddaje naročila: 23. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 12.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Thomy
F.E. d.o.o. Vodnikova 170, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 38,696.565 SIT po 8,5 stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
33,249.000 SIT po 8,5 stopnji DDV:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite12 mesecev.
Št. naročila: 54
Naslov: 4, 6, 12, 16, 29, 30, 33, 44, 48,
49. sklop.
V.l) Datum oddaje naročila: 23. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 12.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210
Sežana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 194,657.580,80 SIT po 8,5 stopnji
DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
144,207.892,50 SIT po 8,5 stopnji DDV:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 54
Naslov: 45, 46, 50. sklop.
V.l) Datum oddaje naročila: 23. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 12.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kastor
M.D. d.o.o. Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 95,379.410 SIT po 8,5 stopnji DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
55,246.464 SIT po 8,5 stopnji DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.l) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnost: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik za
sklope št: 1, 5, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24,
27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 51,
52, 53 in 54 ni opravil izbire.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 10. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-28361/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Knjižnica Otona Župančiča, kontaktna oseba: Boris Zgonc, Gosposka 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/252-17-81, faks
01/426-40-73.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.47.60-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup novega bibliobusa.
II.5) Kratek opis: nakup novega bibliobusa za potrebe potujoče knjižnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 86 točk,
– garancijski rok do 9 točk,
– plačili rok do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Dumida d.o.o., kontaktna oseba: Drago Izlakar, Spodnje Dobrenje
42a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija,
tel. 02/654-47-01, faks 02/654-47-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53,919.000 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: 11/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 76 z dne 21. 7. 2006,
Ob-21182/06.
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: 2. 10. 2006.
Knjižnica Otona Župančiča
Ob-28384/06
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: 30.23.10.00.-7, dodatni predmeti:
33.19.51.00-4, 29.85.25.10-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 027/2006-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
95,000.000 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. RTV 027/2006-1L-ODP/B:
sklop C, D in G – dlančniki, monitorji, optični
čitalci: Lancom d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Širec, Tržaška 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-00-300.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 027/2006-1L-ODP/B:

sklop B – osebni računalniki: Sinfonika d.d.,
kontaktna oseba: Robert Senčar Srdič, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
03/49-25-943.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 027/2006-1LODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15290/06.
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: 2. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-28389/06
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: 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-037/2006-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: rezervni deli za magnetoskope in ostale aparature tipa
SONY.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
35,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-037/2006-1L-ODP/B:
naročnik skladno z določili 76. člena ZJN-1
ni izbral nobenega ponudnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-037/2006-1LODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 14. 7.
2006; Ob-20300/06.
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: 4. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-28391/06
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.
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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:
32.27.00.00.-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 028/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: DVB-T oddajniki in
pripadajoča oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
98,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 028/2006-E-ODP/B:
Sklop D – GPS referenčni sprejemnik:
Avektis d.o.o., kontaktna oseba: Mirko Ivančič, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-37-00.
Sklop A,B – oddajniki moči 1kW, 500W in
250W: Elti d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Činč, Panonska 23, 9250 Gornja Radgona,
Slovenija, tel. 02/564-32-42.
Sklop C – DVB-T pretvornika: IMP Telekom d.d., kontaktna oseba: Ernest Seilnacht, Vojkova c. 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-72-10.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 028/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67-68 z dne 30. 6.
2006; Ob-18335/06.
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:4. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-87/2006-39
Ob-28393/06
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 ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.60.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 52/2006-ODP za
nakup pomivalnih strojev.
II.5) Kratek opis:
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.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,100.000 SIT
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št.

– vrednost ponudbe – najcenejša ponudba maks. 90,0 točk;
– garancijski rok (število mesecev) – najdaljši ponujeni rok maks 10,0 točk.
Javno naročilo po posameznem sklopu
se odda ponudniku, ki doseže najvišjo vsoto
števila točk po obeh merilih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 52/2006ODP za nakup pomivalnih strojev za vse
3 sklope: 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: Winterhalter Gastronom
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Škerl, Adamičeva 40, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-34-45, faks 01/786-34-44, elektronska pošta: info@winterhalter. si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vednost pogodbe:
za vse tri sklope – 20,013.333 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: 430-87/2006-39.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12438/06 (Ur. l. RS, št. 46/06) z
dne 5. 5. 2006 in EU št. objave Ob-2006//S
85-089981 z dne 4. 5. 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: 5. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-28404/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Mestne lekarne, kontaktna oseba: Ksenija Čevka, Šutna 7, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-92-00, faks
01/831-92-05, elektronska pošta: uprava@mestnelekarne.si, internetni naslov:
www.mestnelekarne.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za Lekarno Domžale po načelu
»ključ v roke«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila: ponudbena cena, reference, rok izvedbe, garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2006: Silvatica Mengeš,
d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Škrlep, Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/72-91-220, faks 01/72-91-222, elektronska pošta: info@silvatica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,458.947 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23365/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Javni zavod Mestne lekarne
Ob-28539/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake, 1411 Izlake, Izlake 4, tel.
03/56-70-200, faks 03/56-70-201, kontaktna
oseba: Ana Mulej, elektronska pošta: racunovodstvo.ikavcica@guest.arnes.si.
Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila za prehrano šolskih otrok – 6 sklopov živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. mesni izdelki in jajca,
3. sveže sadje in zelenjava,
4. sadni sokovi in sirupi,
5. kruh in pekovsko pecivo ter slaščičarski izdelki,
6. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
13,000.000 SIT na leto (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,295.823 SIT, 2,710.613,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: mesni izdelki in jajca:
Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini, Litijska mesarija, d.d., Šmartno pri Litiji
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,231.496,70 SIT, 1,366.697,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: sveže sadje in zelenjava: Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,208.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: sadni sokovi in sirupi: Fructal, d.d., Ajdovščina, Opoj sokovi,
d.o.o., Komenda, Mercator, d.d., Ljubljana,
ERA – SV, d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 841.818 SIT, 988.977,50 SIT.

Stran

8076 /

Št.

106 / 13. 10. 2006

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: kruh in pekovsko pecivo ter slaščičarski izdelki: Don Don, d.o.o.,
Metlika, Žito, d.d., Ljubljana, Klasje, d.d.,
Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,972.007 SIT, 2,575.994,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: ostalo prehrambeno
blago: Mercator, d.d., Ljubljana, ERA – SV,
d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 952.585,91 SIT, 995.023,20 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:
dne 29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 62-63 z dne 16. 6.
2006, Ob-17137/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake
Ob-28564/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-92-04, faks 01-578-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.16.00-3; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.24.30.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PO-INFO-01/06.
II.5) Kratek opis: strojna in programska
oprema za vodenje postopka priprave citostatične terapije (postopek s pogajanji).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PO-INFO-01/06: Ars
Pharmaceutica GmbH, kontaktna oseba:
Stefan Knecht, Zum Fürstenmoor 11, 21079
Hamburg, Nemčija, tel. +49(40)/790-32-40,
faks +49(40)/791-43-602, elektronska pošta: cypro@cypro.de, internetni naslov:
www.cypro.de.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 79.301,25 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PO-INFO-01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20475/06.
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: 4. 10. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 172/06
Ob-28733/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Črnomelj, kontaktna
oseba: Tatjana Špehar, Ul. 21. oktobra 19c,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-56-270,
faks 07/30-56-282, elektronska pošta: tatjana.spehar@ssz-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/06-jn.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga za obdobje treh
let:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2: kruh in peciva,
– sklop 3: perutnina in perutninski izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: mleko in mlečni
izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Bernarda Vidrih, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-01,
faks 01/588-18-86, elektronska pošta: info@
lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,294.377 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. sklop 2: kruh in peciva: Dolenjske pekarne d.o.o., kontaktna
oseba: Damjan Slanc, Ločna 2, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-07-42, faks
07/393-07-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,664.636 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. sklop 3: perutnina in perutninski izdelki: Pivka d.d., kontaktna oseba:
Darja Kaluža, Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/703-10-30, faks 05/703-10-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,719.620 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15538/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Dom starejših občanov Črnomelj
Št. 430-154/2006-14
Ob-28749/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
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:
29221421-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 116/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup ter montaža
mostnega dvigala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. skupna vrednost ponudbe: utež – 70
točk,
2. garancijski rok za dvigalo: utež – 15
točk,
3. garancijski rok za montažo: utež – 15
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. 116/2006 – ODP: Uninvest
d.o.o., kontaktna oseba: Sandro Cerovac,
Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-35-400, faks 05/66-35-410, elektronska pošta: info@uninvest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,290.000 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: 430-154/2006–14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14383/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-203/2006-42
Ob-28750/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
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:
18 10 00 00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 121/2006-ODP.
II.5) Kratek opis: sredstva vojaške policije:
Sklop

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,749.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
(najnižja skupna vrednost za posamezen
sklop).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 121/2006 – ODP:
sklop 6: Koptex d.o.o., kontaktna oseba:
Jože Šinigoj, Vodovodna pot 11, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-86-50, faks
05/330-86-66, elektronska pošta: gorica@koptex.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 231.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 121/2006 – ODP:
sklop 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16 in 23: LAB
Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Peter
Sekavčnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-17-22, faks 01/423-17-23,
elektronska pošta: lab.commerce@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upo-

Predmet

ME

Količina

1

Torbica za pištolo

kos

10

2

Tok za pištolo (palačinka)

kos

20

3

Taktični jopič

kos

15

Pas

kos

100

Podpas

kos

100

Tok za na pas za pištolo Beretta 92FS (vrtljiv)

kos

60

Taktična podloga za na nogo s tokom za na pas za varnostnike

kos

40

Tok za nabojnik – pištole Beretta 92FS

kos

100

Torbica za svetilko s svetilko

kos

100

Etui za teleskopsko palico + teleskopska palica

kos

100

Etui za plinski razpršilec + razpršilec

kos

100

Etui za nož + nož

kos

100

6

Etui za radijsko postajo

kos

100

7

Etui za lisice

kos

100

8

Nalepke za pečatenje

kpl

1

9

Komplet kavljev in karabinov za odpiranje vozil

kpl

1

10

Zaščitna čelada za markerja službenega psa (z zaščito
glave)

kos

2

4

5

11

Zaščitni neprebojni jopič za psa

kos

4

12

Pupilometer

kos

10

13

Ogledalo teleskopsko z lastnim virom svetlobe

kos

8

14

Ogledalo za pregled podvozja vozil, veliko

kos

6

15

Merilec hitrosti – ročni laserski

kpl

1

16

Vadbene tonfe – palica PR 24

kos

30

17

Pulzator

kos

2

18

Brezrokavnik odsevni z napisom MILITARY POLICE

kos

100

19

Brezrokavnik odsevni z napisom VOJAŠKA POLICIJA

kos

200

20

Ročni detektor kovine

kos

4

21

Etilometer

kpl

3

22

Alkotest / profesionalni alkometer s tiskalnikom

kpl

1

23

Motoristična čelada z vizirjem

kos

6
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števala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 14,987.200 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 121/2006 – ODP: sklop
7, 8, 10, 11 in 17: Perigon d.o.o., kontaktna oseba: Pavla Mihajlovič Fakin, MaseraSpasiča 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-20-65, faks 01/565-47-53, elektronska pošta: pm@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 5,374.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 121/2006 – ODP:
sklop 14, 15, 18, 19, 20 in 22: DAT-CON
d.o.o., kontaktna oseba: Stane Plaskan,
Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenija, tel.
03/703-33-00, faks 03/572-04-08, elektronska pošta: info@dat-con.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 4,145.600 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 121/2006 – ODP: sklop
21: naročilo se ne odda.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-203/2006–42.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10960/06 in popravek Ur. l. RS, št. 55 z
dne 26. 5. 2006, Ob-14384/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-28751/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Matjaž Uhan, tel. 01/478-85-65, e-pošta:
matjaz.uhan@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMNM-2/2005-4.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
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Šifra NUTS: S100E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup komunikacijske opreme za prostrano komunikacijsko omrežje državnih
organov (HKOM).
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 655,248.051,58 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMNM-2/2005-4
Naslov: Nakup komunikacijske opreme
za prostrano komunikacijsko omrežje državnih organov (HKOM)
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: NIL
Podatkovne komunikacije d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: prodaja@nil.si, tel. 01/474-65-00, faks
01/474-56-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 540,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
655,248.051,58 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
gp@
mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. 01/478-00-00, internetni
naslov: www.mju.gov.si, faks 01/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 10. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-28752/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola I. Skvarče Zagorje ob Savi,
1410 Zagorje ob Savi, C. 9. avg. 44, tel.
03/56-69-910, faks 03/56-69-910, kontaktna oseba: Nada Brezovar, e-mail: tajnistvo.iskvarce@guest.arnes.si.
Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila za prehrano šolskih otrok – 13 sklopov živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. jajca,
3. olja in izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
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5. ribe in konzervirane ribe,
6. ostalo prehrambeno blago,
7. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. sveža zelenjava in sadje,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
12. žita, mlevski izdelki in testenine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
38,627.726,80 SIT na leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, ERA – SV,
d.o.o., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 4,822.477 SIT – 7,248.728,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: jajca: ERA – SV, d.o.o.,
Ptuj, Krnc, d.o.o., Novo mesto, KZ Laško, z.
o. o., Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 287.009 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: olja in izdelki: Droga
Kolinska, d.d., Ljubljana, ERA – SV, d.o.o.,
Ptuj, Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 240.033 SIT – 537.896,19 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: meso in mesni izdelki:
Litijska mesarija, d.d., Šmartno pri Litiji, ERA
– SV, d.o.o., Ptuj, KZ Laško, z.o.o., Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 10,638.497 SIT – 12,179.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: ribe in konzervirane
ribe: ERA – SV, d.o.o., Ptuj, Brumec – Ručigaj, d.o.o., Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,117.569,61 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: ostalo prehrambeno
blago: Droga Kolinska, d.d., Ljubljana, ERA
– SV, d.o.o., Ptuj, Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,807.123,89 SIT – 2,954.168 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki: Žito, d.d., Ljubljana, Don Don, d.o.o., Metlika, ERA – SV,
d.o.o., Ptuj, Harad, d.o.o., Zidani Most.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 7,086.883,65 SIT – 13,235.441 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: sadni sokovi in sirupi:
Fructal, d.d., Ajdovščina, ERA – SV, d.o.o.,
Ptuj, Mercator, d.d., Ljubljana, Opoj sokovi,
d.o.o., Komenda.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 8,510.355 SIT – 9,670.665 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9: sveža zelenjava
in sadje: ERA – SV, d.o.o., Ptuj, Mercator,
d.d., Ljubljana, Krnc, d.o.o., Novo mesto,
Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 4,844.531 SIT – 5,281.780 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: zamrznjeni izdelki iz
testa: Žito, d.d., Ljubljana, ERA – SV, d.o.o.,
Ptuj, Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 900.230 SIT – 3,080.700 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. 11: zamrznjena in konzervirana zelenjava: Droga Kolinska, d.d.,
Ljubljana, ERA – SV, d.o.o., Ptuj, Brumec
– Ručigaj, d.o.o., Mengeš, Mercator, d.d.,
Ljubljana, Ledo, d.o.o., Ljubljana, Krnc,
d.o.o., Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 627.298 SIT – 1,947.847 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. 12: žita, mlevski izdelki in
testenine: Žito, d.d., Ljubljana, Droga Kolinska, d.d., Ljubljana, ERA – SV, d.o.o., Ptuj,
Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 675.511,20 SIT – 906.377 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:
dne 29. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 57 z dne 26. 5.
2006, Ob-15582/06.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Osnovna šola Ivana Skvarče
Zagorje ob Savi
Ob-28856/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba: Nataša Jevšnikar, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-35-69, faks
02/872-35-74, elektronska pošta: natasa.jevsnikar@dravograd.si, internetni naslov: www.dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0002/2006-23.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
učil, laboratorijske opreme ter opreme
prostorov v Osnovni šoli Dravograd.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja ponudbena cena – 80%,
– devet referenc v zadnjih treh letih za
podobne storitve – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-0002/2006-23:
Eurodesign Apače d.o.o., kontaktna oseba:
Zvonko Bevk, Apače 1, 9253 Apače, Slovenija, tel. 02/564-45-02, faks 02/564-45-04,
elektronska pošta: info@euro-design.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,337.777 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22529/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Občina Dravograd

Gradnje
Ob-28352/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vipava, kontaktna oseba: Jože Papež,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/364-34-14, faks 05/364-34-12, elektronska pošta: obcina.vipava@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0010/2006.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in prizidava podružnične šole ter vrtca Vrhpolje
s telovadnico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena pogodbenih del (80 točk), reference ponudbe
(20 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-0010/2006: Primorje

Št.

d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenija, tel. 05/369-00-00, elektronska pošta: primorje@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena: 287,227.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21742/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Občina Vipava
Ob-28359/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-40, faks 07/499-00-52,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501-1, 501-4, 501-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: celovita obnova gradu Brežice - 1. faza.
II.5) Kratek opis: celovita obnova gradu Brežice - 1. faza: sanacija temeljev,
utrditev in sanacija zidov, sanacija vlage,
odstranitev armirno betonske cisterne za
vino, ureditev kanalizacije za padavinske
vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 90%,
– reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 335/06: Givo Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Franci Kozina,
Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-00-550, elektronska pošta:
info@givo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 189.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 90%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 335/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 83 z dne 11. 8. 2006,
Ob-6518/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Občina Brežice
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Ob-28360/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-40, faks 07/499-00-52,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 50-501, 50-503,
50-504.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja OŠ Bizeljsko.
II.5) Kratek opis: izgradnja OŠ in vrtca
brez telovadnice vključno z rušitvijo obstoječega objekta na Bizeljskem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 580,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 97%,
– reference 3%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 42/06: WTC &
Ingkojić d.o.o. s partnerjem KOP Brežice
d.d., kontaktna oseba: Boštjan Kojič, Cesta
bratov Cerjakov 62, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/49-908-80, elektronska pošta:
progres@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 510,300.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 70%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 42/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
4041-06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Občina Brežice
Št. 430-9/2006
Ob-28364/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Silvo Slaček, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-9/2006.
II.5) Kratek opis: obnova sekundarnega omrežja vodovodnega sistema Voličina–Dolge njive:
1. sklop: montažna dela,
2. sklop: gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 179,000.000 SIT.
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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. 07/2006: Nizke gradnje d.d., kontaktna oseba: Drago Metličar,
kom., Puhova ul. 6, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-24-10, faks 02/748-24-11, elektronska pošta: nizke.gradnje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: za 1. sklop: 62,203.021,60
SIT; za 2. sklop: 87,405.409,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-9/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS,št. 77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-20738/06.
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: 2. 10. 2006.
Občina Lenart
Št. 60-3041/06
Ob-28366/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto, kontaktna oseba:
Sonja Kolenc, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-24-80,
faks 07/393-25-09, elektronska pošta: sonja.kolenc@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalne kanalizacije za naselje Srebrniče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,000.000.
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. 11-G/06: Vidic Stanislav
s.p., kontaktna oseba: Vidic Stanislav, Črmošnjice 53/a, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-30-356, faks 07/33-21-172.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53.000.000 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: 12-G/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22057/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Komunala Novo mesto
Ob-28378/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
po pooblastilu št. 35414-31/2006, z dne
24. 7. 2006, Ministrstva za okolje in prostor: Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože
Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1,
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1433 Radeče, Slovenija, tel. 03/56-80-800,
faks 03/56-80-823, elektronska pošta:
info@radece.si, gospodarstvo@radece.si,
internetni naslov: www.radece.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu nad
stanovanjsko hišo Bervar v Svibnem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 1: Rafael, Gradbena dejavnost
d.o.o., kontaktna oseba: Rafael Drstvenšek,
Savska cesta 24, 8290 Sevnica, Slovenija,
tel. 07/816-07-30, faks 07/816-07-31, elektronska pošta: rafael-gd@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,954.776 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22988/06 z dne 11. 8. 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: 5. 10. 2006.
Občina Radeče
Ob-28379/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 51/G-2006.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca za
»Gradbeno-obrtniška in instalacijska
dela pri obnovi pošte 1230 Domžale«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 231,000.000 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. 51/G-2006: Granit, d.d.,
kontaktna oseba: Boris Ignjatovič, Ljubljanska 69, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99,058.113 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 51/G-2006: GD podjetje za
gradbeno dejavnost, d.o.o., kontaktna oseba: Marija Mastnak, Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,155.578,84 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 51/G-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16773/06 z dne 16. 6. 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: 5. 10. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28440/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Samo Mlinar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633, elektronska pošta: samo.mlinar@cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja I faze kanalizacije s čistilno napravo Grahovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je bila cena in reference
1. cena – 95 točk,
2. referenca – 5 točk,
skupaj – 100 točk;
cena se je obračunala v% po naslednji
formuli:
100% = 95 točk
cena% = najnižja cena x 100
ponujena cena
Reference:
Vsaka referenca nad 50 mio SIT (brez
DDV) v zadnjih 5 letih prinese 1 točko. Ponudnik lahko pridobi največ 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Gradišče d.o.o., Cerknica, kontaktna oseba: Jože Wallner, Cesta
4 maja 80, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/70-90-805, faks 01/70-91-436, elektronska pošta: info@gradisce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56,979.669,97
SIT, najnižja ponudba: 56,979.669,97 SIT,
najvišja ponudba:  57,516.271 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-4/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22896/06 z dne 11. 8. 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: 5. 10. 2006.
Občina Cerknica
Št. 26
Ob-28556/06
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, inter
netni naslov: http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.83.64.10-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 7/06.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava dveh plinskih agregatov
moči po 1 MW na odlagališču nenevarnih
odpadkov Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 320,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najugodnejši ponudnik je bil izbran na osnovi merila najnižja
cena, ali ekonomsko najugodnejša ponudba
glede: na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče:

		

Največje
možno
število točk
možno število
točk

1. cena brez davka
2. stroški servisiranja
3. vzdržljivost stroja
4. garancijski rok za celoten stroj
5. dobavni rok
6. specializirano osebje
za servisiranje stroja,
opremljenost servisnih ekip
in zaloga rezervnih delov
7. odkup obstoječih plinskih
agregatov 1,2
Skupaj

100
20
10
5
20

5
20
180

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 7/06: IMP, d.d., kontaktna oseba: Vladimir Albin Kuret, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-90-10, faks 01/300-90-11,
elektronska pošta: imp@imp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
306,951.000 SIT (brez DDV), najvišja ponudba: 331,750.000 SIT (brez DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Št.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 7/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 67-68, z dne 30. 6. 2006,
Ob-18728/06, v Glasilu Evropske skupnosti
št. 2006/S 125-133353 z dne 5. 7. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-28653/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž.
grad., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD02/2006.
II.5) Kratek opis: kanalizacija Šempeter,
II. faza (kanali 3, 4, 4.1, 4.1.1, 4.2 in 10).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno (80%),
– reference, usposobljenost (15%),
– garancijski rok (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNGD 02/2006: NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, kontaktna oseba: Danilo Senič, univ. dipl. inž. gradb., Lava
11, 3001 Celje, Slovenija, tel. 03/422-41-00,
faks 03/422-41-72, elektronska pošta: uprava@nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,389.528,82 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17777/06 z dne 23. 6. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Ob-28674/06
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.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.11.22.31-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-033/2006-E-OME/G.
II.5) Kratek opis: izdelava in montaža
antenskih stolpov na lokaciji Kambreško
in Kočevje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-033/2006-E-OME/G:
Elektroservisi d.d., kontaktna oseba: Ivan
Hozjan, Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/58-00-423.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-033/2006E-OME/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 1. 4.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-28732/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba: Mravlje Januša, univ. dipl. ek., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06 G.
II.5) Kratek opis: gradnja hale za skladiščenje peska na komunalni deponiji
Neža.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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. 01/06 G: SGP Zasavje
Trbovlje, d.d. in GD Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Igor Sirše, Savinjska cesta 15,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-53-550,
faks 03/56-53-592, elektronska pošta:
sgp.zasavje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,923.038 SIT,
najnižja ponudba: 72,923.038 SIT, najvišja
ponudba: 80,519.900 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: 01/06 B.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 67 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18770/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Št. 110-1/06
Ob-28741/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.2.41-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00431.
II.5) Kratek opis: izgradnja predorov
Barnica in Tabor na odseku Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4.600,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. Vidoni S.p.A. Italija
+ Oberosler S.p.A. Italija, kontaktna oseba:
Drago Franc, univ. dipl. inž. rud., Via Palladio 66, 33010 Tavagnacco (UD), Italija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.114,387.669,20 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: 2004/00431.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 10. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28748/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Semič, kontaktna oseba: Jože Butala,
Štefanov trg 9, 8333 Semič, Slovenija, tel.
07/356-56-60, faks 07/356-53-65, elektronska pošta: obcina.semic@siol.net, internetni
naslov: www.semic.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 352-05-07/2005.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovoda VH
Osojnik–Brezova Reber–Maline.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena 95%,
– reference 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradnje: 352-05-07/2005: Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o., kontaktna oseba:
Kavšek Andrej, univ. dipl. ing. str., direktor,
Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-660, faks 07/30-61-697,
elektronska pošta: tajnistvo@komunala-crnomelj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,748.672 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76-77 z dne 21. 7.
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: 5. 10. 2006.
Občina Semič
Št. 1274/07-06
Ob-28755/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kraški vodovod Sežana d.o.o., kontaktna oseba: Stanislav Kristan, Bazoviška 6,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-16-60,
05/731-16-39, faks 05/731-16-50, elektronska pošta: info@kraski.vodovod.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN VV 06-02 – G.
II.5) Kratek opis: vodovod Komen–Gorjansko–Veliki dol in odcep Nadrožica–
Brje – mejni prehod Gorjansko etapa Brje
1. del; razdelilno omrežje in raztežilnik za
naselje Brje pri Komnu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,907.982,54 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV 06-02 – G: Kraški
zidar d.d., kontaktna oseba: Vladimir Mljač,
Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-12-500, faks 05/73-12-502.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,907.982,54, SIT,
najnižja ponudba 38,907.983,50 SIT, najvišja ponudb 45,696.503,45 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN VV 06-02-G.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22240/06 z dne 4. 8. 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: 3. 10. 2006.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Storitve
Št. 430-444/2006-17
Ob-28331/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Jože
Mokorel,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 323/2006-PSP –
vzdrževanje licenc SAP (ISLOG.CR).
II.5) Kratek opis: vzdrževanje licenc
SAP (ISLOG.CR).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 122,111.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 323/2006PSP: IBM Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Marko Krašan, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/479-69-01, faks
01/479-66-01, elektronska pošta: marko.krasan@si.ibm.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 68,413.290,14 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:
4. 10. 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: 4. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 26810-12/2005
Ob-28332/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet RS,
kontaktna oseba: Dejan Jurkovič, dipl. inž.
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grad., Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-84, faks 02/234-14-52,
elektronska pošta: Dejan.jurkovic@azp.si,
internetni naslov: http://www.azp.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven,
oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: izvajanje strokovnega
nadzorstva, koordinacije za varnost in
zdravje pri delu in vodenje testnih kontrol na projektu: Posodobitev železniške
proge Pragersko–Ormož – projekt A –
gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 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. A-13/04-S: JV: DIS Cinsulting d.o.o., DDC Svetovanje inženiring
d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije,
kontaktna oseba: Leon Pfeifer, Letališka 33,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-12-014,
faks 01/52-12-019, elektronska pošta:
info@dis-consulting.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 107,654.008 SIT;
najnižja ponudba 107,654.008 SIT, najvišja
ponudba 107,654.008 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. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26130/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; posodobitev železniške proge Pragersko–Ormož – Projekt A, št. CCI 2004 SI
16 C PT 002.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-28335/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Valter
Premate, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si, internetni naslov: www.mzp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za prenovo in dograditev potniškega terminala na letališču Maribor.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije za prenovo in dograditev
potniškega terminala na letališču Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodne objave.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

Št.

IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
SAAB AB Comunication, Kungsorvagen 68,
S-73281 Arboga, Sweden in Komunaprojekt
d.d., Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 84,832.560
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: 4300-8/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; javno naročilo se nanaša na Projekt
posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor in je sofinancirano iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2006.
Ministrstvo za promet
Ob-28336/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Danilo Šalamon, dipl. inž. str.,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/22-01-419, 041/736-873,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: danilo.salamon@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35213-18/2005-0800/DŠ.
II.5) Kratek opis: izdelava dokumentacije za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada EU.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35213-08/2005-0800/DŠ:
Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 73,440.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Št. 430-53/2005-416
Ob-28342/06
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,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-11-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: izdelava knjižice »Informator«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-11-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 600.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-416.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-417
Ob-28343/06
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,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-12-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje vrečk.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev:
javno
naročilo
MORS-453/2005-12-II. faza OMP: Littera
Picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar,
Rožna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/362-52-00, faks 01/362-52-22,
elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 517.200 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-417.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-418
Ob-28344/06
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,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-13-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Vojaška zgodovina«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS-453/2005-13-II.
faza OMP: Present d.o.o., kontaktna oseba:
Tori Franc, Dolenjska c. 43, 1360 Ljubljana,
Slovenija, tel. 041/750-800, faks 427-22-80,
elektronska pošta: info@tisk-present.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 229.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-418.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-419
Ob-28345/06
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,
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faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-17-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Konferenčni vodnik« in »Knjižica za
medije«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-17-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika,
Slovenija, tel. 423-88-00, faks 422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 725.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-419.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-53/2005-420
Ob-28346/06
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,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-453/2005-18-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje map, vabil,
kuvert.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena in
rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-453/2005-18-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika,
Slovenija, tel. 423-88-00, faks 422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 130.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-53/2005-420.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 60303-01/2006
Ob-28351/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sveta Ana, kontaktna oseba: Irena
Golob, Sv. Ana v Slov. Goricah 17, 2233
Sv. Ana v Slov. Goricah, Slovenija, tel.
02/729-58-84, faks 02/729-58-85.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.5) Kratek opis: opravljanje dnevnih prevozov šolskih otrok v Osnovno
šolo Sveta Ana za šolsko leto 206/2007,
2007/2008 in 2008/2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39.894 SIT/dan.
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. 3/2006: Veolia transport
Štajerska d.d., kontaktna oseba: Irena Polajžar, Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/235-02-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42.008,30 SIT/dan.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17550/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Občina Sveta Ana
Št. 79/06
Ob-28358/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Tadej Gale, Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-22-10, faks 01/43-43-564, elektronska pošta: info@parkirisca-lj.si.
II.5) Kratek opis: nadgradnja parkomatov – dobava čitalcev za kovance – 100
kosov in njihova implementacija v obstoječe parkomate št. 4495/06.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– roke dobave.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4495/06: Siemens d.o.o,
Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,890.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4495/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Parkirišča javno podjetje d.o.o.
Št. 110/06
Ob-28380/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentilj, kontaktna oseba: Jože
Bračko, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/650-62-00, faks 02/650-62-10, elektronska pošta: Joze.bracko@sentilj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
šoloobveznih otrok na območju Občine
Šentilj v OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, PŠ
Ceršak, OŠ Sladki vrh, PŠ Zg. Velka in OŠ
Gustava Šiliha, Mencingerjeva 31, Maribor ter Center za sluh in govor Maribor,
Vinarska 6, v šolskem letu 2006/2007 z
možnostjo podaljšanja v skladu z drugo
točko 97. člena Zakona o javnih naročilih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
34,000.000 SIT (brez DDV).
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 za relacije: relacija VII.,
relacija VIII., relacija IX. in relacija X.: IPIS,
Sonja Polanc s.p., kontaktna oseba: Darko Polanc, Mladinska ulica 5, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/651-26-31, faks 02/651-26-30, elektronska pošta: Ipis.polanc@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37.017 SIT na
dan; najnižja ponudba 37.017 SIT, najvišja
ponudba 59.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo za relacije: relacija I., II.,
III., IV., V. in XI.: Veolia transport Štajerska
d.d., kontaktna oseba: Irena Polajžar, Cesta k Tamu 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/300-33-93, faks 02/300-33-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 131.250 SIT na dan;
najnižja ponudba 131.250 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:
20. 7. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-12220/06.
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: 2. 10. 2006.
Občina Šentilj
Ob-28381/06
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 8.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/311000.
II.5) Kratek opis: izvedba meritev onesnaženosti zraka in upravljanje z okoljskim merilnim sistemom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,700.000 SIT brez DDV.
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. 06/311000: Elektroinštitut
Milan Vidmar, kontaktna oseba: Maks Babuder, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/474-69-70, faks 01/425-36-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,475.600 SIT
z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 354-947/2005-29.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17561/06 z dne 23. 6. 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: 3. 10. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Ob-28382/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice, kontaktna oseba: Martina Vink Kranjec, tel. 02/538-15-05, faks
02/538-15-02, elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila:storitev; kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/04-1.
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II.5) Kratek opis: izvedba geodetskih
del na komasacijskem območju k.o. Berkovci (Elaborat obstoječega stanja na
komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem
območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat nove
razdelitve zemljišč na komasacijskem
območju).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 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:
Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Rudi Zavrl, tel. 01/300-86-00, faks
01/231-04-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe 46,896.696
SIT; najnižja ponudba 46,896.696 SIT, najvišja ponudba 51,480.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-2300/06.
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: 2. 10. 2006.
Občina Moravske Toplice
Ob-28383/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba
je Martina Vink Kranjec, tel. 02/538-15-05,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitev; kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/04-2.
II.5) Kratek opis: izvedba geodetskih
del na komasacijskem območju k.o. Motvarjevci (Elaborat obstoječega stanja
na komasacijskem območju, elaborat
vrednotenja zemljišč na komasacijskem
območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,000.000 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:
Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Rudi Zavrl, tel. 01/300-86-00, faks
01/231-04-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe 91,540.692
SIT; najnižja ponudba 91,540.692 SIT; najvišja ponudba 99,684.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 83 z dne 4. 8. 2006,
Ob-22298/06 ter v Uradnem glasilu EU z
dne 8. 8. 2006 št. 2006/S 149-161036.
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: 2. 10. 2006.
Občina Moravske Toplice
Ob-28388/06
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.
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-017/2006-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne
opreme za ljubljansko, mariborsko in koprsko območje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
13,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-017/2006-1LODP/S.
Naročnik skladno z določili 25. člena
ZJN-1 ni izbral nobenega ponudnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-017/2006-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8170/06.
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: 4. 10. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-28401/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-80, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@siol.net, internetni
naslov: www.obcina-grad.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 2.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v šolskih letih
2006/2007 in 2007/2008.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena,
– rok plačila,
– kakovost storitev,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2/2006: Avtobusni promet Murska Sobota, d.d., kontaktna oseba:
Darko Kolar, Bakovska 29a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-16-00, faks
02/530-16-13, elektronska pošta: promet@apms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: dnevna cena prevoza znaša pod a) 40.737,33 SIT, pod b)
pa 34.285,71 SIT, dnevna cena dodatnih
prevozov pa 18.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21457/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Občina Grad
Ob-28563/06
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. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_011.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme v ZD Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 13,300.000 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. B_011: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Dušan Česen,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,791.135 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 90 z dne 25. 8. 2006,
Ob-23817/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-28654/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Barbara Gašperlin,
Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 72.22.1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-78/2006.
II.5) Kratek opis: gre za izvedbo storitev implementacije, vzdrževanja in dograjevanja programske opreme v Carinski upravi Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: pogajanja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-78/2006: SRC.SI d.o.o.,
kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška 116,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00,
faks 01/423-41-73, elektronska pošta: mitja.src@src.si, internetni naslov: www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 151,860.033,20 SIT za
obdobje 10. 10. 2006 do 31. 12. 2008.
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: 430-78/2006-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 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: 6. 10. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Št. 527/06
Ob-28734/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Rihter Alojz,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-00, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: Alojz.Rihter@gov.si, internetni naslov: www.s-kzg.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-2-2/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava in vzdrževanje aplikacije Pošta – Spis.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,850.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1-2-2/2006: izdelava in vzdrževanje aplikacije Pošta – Spis:
OMSOFT Informacijski inženiring in razvoj
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d.o.o., kontaktna oseba: Zdravko Orehek,
Ulica bratov Učakar 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-76-29, elektronska pošta: zdravko@omsoft.si, internetni naslov:
www.omsoft.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,750.000 SIT najnižja
ponudba: 7,750.000 SIT, najvišja ponudba:
8,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 2,867.500 SIT.
Delež: 37%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5480/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 67 z dne 30. 6. 2006,
Ob-18769/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-28735/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Greta Auguštin, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-100, faks 07/30-61-130,
elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net,
internetni naslov: www.crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razširitev poslovne cone
Rudnik Kanižarica (TRIS Kanižarica).
II.5) Kratek opis: izdelava PGD/PZI za
komunalno infrastrukturo, cestno omrežje, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na razširjenem območju
Poslovne cone Rudnik Kanižarica (TRIS
Kanižarica) ter izdelava investicijskega
programa in študije izvedljivosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,191.016,96 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ocena tehnične kakovosti in cene na
podlagi ponderja 80:20,
– (razmerje med doseženo tehnično in
finančno oceno).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-17059/06: TOPOS
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Granda, Roška cesta 16, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/373-15-38, faks 07/373-15-30,
elektronska pošta: dusan@topos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,880.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17059/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, PHARE 2003 Ekonomsko socialna
kohezija Razvoj poslovnih con.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Občina Črnomelj
Št. 4305-58/2006
Ob-28746/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Marija Deban,
Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/234-14-22, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Marija.deban@azp.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izdelavo preveritve
možnosti gradnje nove dvotirne proge
Divača–Koper na trasi I/3 in preveritev
možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 240,000.000 SIT (300,000.000 SIT
z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06-000150: SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., kontaktna oseba:
Dušan Zajc, direktor, Vilharjeva 16a, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 294,318.225,60 SIT
(353,181.870,70 SIT z DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2006/S 129-138173 z dne 11. 7.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-28758/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, kontaktna oseba:
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Nataša Rojšek, Kotnikova ulica 28, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-08, faks
01/478-37-60, elektronska pošta: natasa.rojsek@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SVLR 03/2006.
II.5) Kratek opis: oblikovanje, tisk in
potisk tiskovin/artiklov na temo strukturnih skladov EU v Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. SVLR 03/2006:
DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Mateja Bizjak, Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-67-117,
faks 01/58-64-328, elektronska pošta: mateja.bizjak@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,737.943 SIT;
najnižja ponudba 10,737.943 SIT, najvišja
ponudba 17,605.000 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: SVLR 03/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 59-60 z dne 9. 6. 2006,
Ob-16093/06, stran 4516.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Obveščanje javnosti – Organ upravljanja – tehnična pomoč – 2006, EPD RS
2004-2006, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-28349/06
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. 02/220-00-00, faks
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02/220-01-07, 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:
33.26.34.00-5.
II.5) Kratek opis: merilna oprema na področju meritev električne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 293,000.000 SIT.
Sklopi: A: 70,000.000 SIT; B: 140,000.000
SIT; C: 50,000.000 SIT; D: 33,000.000 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.: 96913: Elektronabava
d.o.o., Cesta 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 330,307.500 SIT.
Sklop A: 130,887.500 SIT; sklop B:
199,420.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 96915: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 60,960.00 SIT brez
DDV.
Sklop C: 60,960.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 96917: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,187.596 SIT.
Sklop D: 33,187.596 SIT.
Valuta: 90 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. 96913
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A: 130,887.500 SIT;
sklop B: 199,420.000 SIT.
Valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 96915
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): sklop C: 60,960.000
SIT.
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Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 96917
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): sklop D: 33,187.596
SIT.
Valuta: 90 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:
10. 5. 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. 31,
Ob-7819/06 z dne 24. 3. 2006 in Ur. l. RS,
št. 37, Ob-9500/06 z dne 7. 4. 2006 ter v
Uradnem glasilu ES, št. 2006/S 55-057243
z dne 21. 3. 2006 in Uradnem glasilu ES, št.
2006/S 65-067966 z dne 4. 4. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-28353/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: hidravlično ročno in
električno orodje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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.: 99299: J- Rupert & Co
d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana
- Šentvid, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,227.744 SIT;
valuta: 90 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. 99299

V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 13,227.774 SIT; valuta:
90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:26. 7. 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.
62-63, z dne 16. 6. 2006, Ob 16947/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2006.
Elektro Maribor
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Ob-28365/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks 05/339-67-31,
elektronska pošta: miran.znidersic@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 13/2006-B.
II.5) Kratek opis: dobava števcev električne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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.: 13/2006-B: Siemens,
d.o.o., kontaktna oseba: Šarec Samo, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/474-61-00, faks 01/474-61-35, elektronska pošta: tihomir.rajlic@siemens.si,
internetni naslov: www.siemens.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 124,035.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: 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: 13/2006-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 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.
65 z dne 23. 6. 2006, Ob-17730/06.
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: 29. 9. 2006.
Elektro Primorska
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Ob-28394/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Franc Jaklič, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-95-40, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: franc.jaklic@energetika-lj.si, internetni naslov: http://jh-lj.si/energetika.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: PDO 80-06 P (PDO 31-06).
II.5) Kratek opis:
1. sklop: merilniki toplotne energije,
2. sklop: komponente za merilnike toplotne energije,
3. sklop: rezervni deli za merilnike toplotne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 152,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDO 80-06 P (PDO
31-06): Enerkon, d.o.o., kontaktna oseba: Robert Bizjak, Volčji potok 24b, 1235
Radomlje, Slovenija, tel. 01/830-34-80,
faks 01/830-34-99, elektronska pošta: robert.bizjak@enerkon.si .
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena po ceniku:
120,481.754,52 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. PDO 80-06 P
(PDO31-06).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 120,481.754,52 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO 80-06 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-17805/06
z dne 23. 6. 2006 in v Uradnem glasilu EU
št. S 118 – 126096 – 24. 6. 2006.
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: 5. 10. 2006.
Javno podjetje Eenergetika Ljubljana,
d.o.o.

Št.

Ob-28402/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: vijačni material za
ozemljevanje:
A) vijačni material,
B) material za ozemljevanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT brez DDV.
Sklop A: 14,000.000 SIT, sklop B:
18,000.000 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.: 99393: Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35,712.725 SIT.
Sklop A) 18,325.225 SIT, sklop B)
17,387.500 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 99393
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop A) 18,325.225 SIT,
sklop B) 17,387.500 SIT; valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 62-63,
Ob-16949/06 z dne 16. 6. 2006 in Ur. l. RS, št.
73-74, Ob-20509/06 z dne 14. 7. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Ob-28403/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: varovalke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
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naročilo št.: 99403: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,199.776 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 99403
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 37,199.776 SIT, valuta
60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
62-63, Ob-16951/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.

Storitve
Št. 87/3104/2006
Ob-28655/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Boris Lagler, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-39-09, faks 01/474-39-02,
elektronska pošta: boris.lagler@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava študije za izračun lastne cene telekomunikacijskih
storitev ter izdelava izvedbenih dokumentov za zaračunavanje telekomunikacijskih storitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 75/2006: javno naročilo
po odprtem postopku za izdelavo študije
za izračun lastne cene telekomunikacijskih
storitev ter izdelavo izvedbenih dokumentov
za zaračunavanje telekomunikacijskih storitev se ne odda.
V.4.2) Javno naročilo št. 75/2006
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 59/3188/2006
Ob-28656/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
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Kregar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ales.kregar@eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava idejna zasnove (IDZ), idejnih rešitev (IDR), dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIIP), predinvesticijske zasnove, investicijskega programa (INP), projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
projekta za razpis (PZR) in projekta za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo DV 2 x 110
kV Brestanica–Hudo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 188/2005: IBE, d.d., kontaktna oseba: Marko Ramovš, Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel, 01/477-62-89,
faks 01/251-05-27, 01/425-00-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,934.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 188/2005
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 79,934.000 SIT.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena cena 70%,
– potrjene odlično ocenjene reference
ponudnika 10%,
– potrjene odlično ocenjene reference
kadrov 20%.
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:
14. 9. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javna naročila male
vrednosti
Ob-28722/06
Javno naročilo male vrednosti
za oblikovanje, prelom in priprava
za tisk letnega poročila Kapitalske
družbe, d.d. in pokojninskih skladov v
upravljanju za leto 2006
Naročnik: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Dvig razpisne dokumentacije: osebno na
sedežu naročnika, v II. etaži, soba 2.22, pisno po pošti ali telefaksu 01/474-67-47.
Predmet naročila: oblikovanje, prelom in
priprava za tisk Letnega poročila Kapitalske
družbe, d.d. in pokojninskih skladov v upravljanju za leto 2006.
Specifike naročila:
– oblikovanje, prelom in priprava za tisk
letnega poročila za Kapitalsko družbo, d.d.
(slovenska in angleška različica) za leto
2006;
– oblikovanje, prelom in priprava za tisk
letnega poročila petih pokojninskih skladov
v upravljanju (slovenska različica) za leto
2006.
Poseben poudarek pri izdelavi: idejna
rešitev tematike letnega poročila KAD in
skladov, idejna rešitev značilnih barv, oblike
in barve grafov in tabel, določitev tipografij
in ostalih elementov po parametrih celostne
grafične podobe za KAD in sklade, idejna in oblikovalska zasnova ovitka in tipične
notranje strani KAD (poslovni del, finančni
del), oblikovalska realizacija letnega poročila (jezikovna mutacija), idejna in oblikovalska zasnova ovitka in tipične notranje
strani skladov.
Okvirna vrednost naročila (brez DDV):
9,5 mio SIT.
Roki za izvedbo postopka:
– rok za oddajo ponudb: 27. 10. 2006
do 10. ure;
– interno odpiranje ponudb: 10. 4. 2006
ob 14. uri;
– predviden datum odločitve: 13. 11.
2006.
Kapitalska družba, d.d.

Mednarodni razpisi
Št. 430-433

Ob-28717/06

Transition Facility – Usposabljanje
osebja za implementacijo Evropskega
in Schengenskega pravnega reda
Ministrstvo za notranje zadeve namerava dodeliti pogodbo za dobavo informacijske
strojne opreme za potrebe usposabljanja
osebja za implementacijo Evropskega in
Schengen-skega pravnega reda v Generalni Policijski upravi, oddelek Sirene, Ljubljana, Štefanova 2, ter za uporabo v IDC na
Ministrstvu za notranje zadeve, Sektorju za
azil, Ljubljana, Cesta v Gorice 15, s finančno
pomočjo iz programa Evropske Unije – Prehodni vir.
Razpisno dokumentacijo in objavo lahko
prevzamete na naslovu: kontaktna oseba:
Nataša Grgasović, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks +386(0)1/428-57-91, e-mail: natasa.grgasovic@mnz.si in na spletni strani
Policije: http://www.policija.si/en/ (podmapa:
Transition Facility).
Rok za oddajo ponudb je 14. 11. 2006 do
9. ure po lokalnem času.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-433

Ob-28719/06

Transition Facility – Training of the
staff for implementing EU Acquis and
Schengen Acquis

Publication reference:
Ministry of Interior intends to award a
supply contract for Supply of information
hardware equipment for trainnig of the staff
for implementing EU Acquis and Schengen
Acquis in General Police Directorate, Sirene Office, Ljubljana, Štefanova 2, and for
use in IDC in the Ministry of Interior, Asylum Section, Ljubljana, Cesta v Gorice 15,
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, The Ministry of Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, fax +386(0)1/428-57-91, 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
14th November 2006 at 9 a.m. local time.
Ministry of Interior

Javni razpisi
Ob-28863/06
Sprememba
V določbi drugega odstavka 7. točke I.
poglavja (Splošni pogoji) javnega razpisa
za sofinanciranje rekonstrukcij večstanovanjski stavb, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 85-86 z dne 11. 8. 2006, se spremeni besedilo, in sicer tako, da se izpusti
besedilo:
»oziroma največ 5 mio SIT na posamezno stanovanjsko enoto«,
in se ta odstavek sedaj glasi:
»Višina posojila lahko znese do največ
50% obračunske vrednosti investicije, izračunane po prejšnjem odstavku.«
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-28865/06
Popravki
V javnem razpisu za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 6. 10.
2006, se popravi:
– pri sklopu C. v točki 1. se briše od izklicna cena: 8,622.856 SIT (35.982,54 EUR)
tako da se glasi: »izklicna cena: 9,333.658
SIT«;
– pri sklopu C. v točki 2. se briše od izklicna cena: 7,468.800 SIT (31.166,75 EUR)
tako da se glasi: »izklicna cena: 7,681.878
SIT«.
Občina Postojna
Št. 017-112/2002
Ob-28657/06
Ministrstvo za gospodarstvo na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu – ZRud
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 8. do 27. člena Uredbe
o rudarskih pravicah za raziskovanje ali
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih
prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož;
Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina
Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji;
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Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina
Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina
Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik;
Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci,
Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice;
Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik,
Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 97/06,
v nadaljnjem besedilu: prva uredba), 9. in
24. člena Uredbe o rudarskih pravicah za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log,
Občina Šentjernej; Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela;
Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji,
Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče
– Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece,
Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško-Zadobje,
Občina Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina
Idrija; Križate, Občina Moravče in Hrovat,
Občina Zreče (Uradni list RS, št. 66/04,
83/04, v nadaljnjem besedilu: druga uredba) ter 10. in 11. člena Uredbe o rudarskih
pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Laže, Občina Divača; Griža, Mestna
občina Koper; Klanci, Občina Grosuplje;
Debela griža pri Povirju, Občina Sežana;
Lancova vas, Občina Videm; Obrovnik,
Občina Oplotnica; Velika Pirešica, Občina
Žalec; Bučka, Občina Škocjan, in Konjišče, Občina Gornja Radgona (Uradni list
RS, št. 59/05, v nadaljnjem besedilu: tretja
uredba)
javni razpis
za podelitev rudarske pravice
za raziskovanje ali gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin
na raziskovalnem in pridobivalnih
prostorih: Hardeška šuma, Občina
Ormož; Batič, Občina Mislinja;
Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce,
Občina Šmartno pri Litiji; Kresni
grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina
Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče;
Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci,
Občina Križevci; Dobrovnik, Občina
Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše;
Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina
Dravograd; Melinci, Občina Beltinci;
Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž,
Mestna občina Celje; Gradnik, Občina
Semič; Mala gora, Občina Sodražica;
Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina
Šmarje pri Jelšah; Poljčane, Občina
Slovenska Bistrica; Hrovat, Občina
Zreče; Klanci, Občina Grosuplje in
Debela griža pri Povirju, Občina Sežana
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih, ki so v prvi,
drugi in tretji uredbi opredeljeni s parcelnimi
številkami ali koordinatami in za dejavnosti
iz 8. do 27. člena prve uredbe, 9. in 24. člena druge uredbe ter 10. in 11. člena tretje
uredbe ter v skladu s pogoji obeh uredb, kot
to izhaja iz tabele T1.
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T1
Raziskovalni prostor,
člen

Mineralna surovina

Čas trajanja
rudarske
pravice

Pleterje, 13. člen
prve uredbe

Prod in pesek

5 let

Pridobivalni prostor,
člen

Mineralna surovina

Čas trajanja
rudarske
pravice

Predvidena letna
količina (m3 ali t)

Opekarska glina

10 let

130.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

10 let

20.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

10 let

30.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

15 let

30.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

10 let

20.000 m3

Prod in pesek

10 let

100.000 m3

Hardeška šuma, 8.
člen prve uredbe
Batič, 9. člen prve
uredbe
Zabukovje, 10. člen
prve uredbe
Ježce, 11. člen prve
uredbe
Kresni grič, 12. člen
prve uredbe
Pleterje, 13. člen
prve uredbe
Ušenišče, 14. člen
prve uredbe
Cerov log, 15. člen
prve uredbe
Boreci, 16. člen prve
uredbe
Dobrovnik, 17. člen
prve uredbe
Bezena, 18. člen prve
uredbe
Gorče pri Libeličah,
19. člen prve uredbe
Melinci, 20. člen prve
uredbe
Bizeljsko, 21. člen
prve uredbe
Trbonje, 22. člen prve
uredbe
Šmiklavž, 23. člen
prve uredbe
Gradnik, 24. člen prve
uredbe
Mala gora, 25. člen
prve uredbe
Godič, 26. člen prve
uredbe
Pijovci, 27. člen prve
uredbe
Poljčane, 9. člen
druge uredbe
Hrovat, 24. člen druge
uredbe
Klanci, 10. člen tretje
uredbe
Debela Griža pri
Povirju, 11. člen tretje
uredbe

Industrijski apnenec in
10 let
tehnični kamen – apnenec

25.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

15 let

400.000 m3

Opekarska glina

15 let

35.000 m3

Prod in pesek

15 let

75.000 m3

Prod, pesek in mivka

15 let

30.000 – 50.000 m3

Prod in pesek

15 let

30.000 – 50.000 m3

Prod, pesek in mivka

15 let

30.000 – 50.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

15 let

50.000 – 250.000 m3

Prod, pesek in mivka

10 let

80.000 m3

Opekarska glina

10 let

50.000 – 60.000 m3

Naravni kamen

10 let

150 m3

Tehnični kamen – dolomit

15 let

7.000 m3

Prod in pesek

5 let

20.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

5 let

do 10.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

10 let

150.000 m3

Naravni kamen

15 let

1.000 m3

Tehnični kamen – dolomit

5 let

30.000 m3

Naravni kamen

10 let

10.000 m3

III. Pogoji:
a) Nosilec rudarske pravice se lahko prijavi na razpis, če je pravna ali.zična oseba,
ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem
na območju Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu EU) ali državljan države članice
EU, če proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ter če pridobljeno mineralno surovino
ponudi na trgu vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji.

b) Prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila:
1. za pravne osebe:
– izpisek iz sodnega registra (ne starejši
od 30 dni),
– potrdilo, da proti pravni osebi ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek (ne starejše od 30 dni),
ki ga izda pristojno sodišče,
– potrdilo pristojnega sodišča, da pravna
oseba ni v prekršku ali sodnem postopku v

Stran

8092 /

Št.

106 / 13. 10. 2006

zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem
mineralnih surovin (ne starejše od 30 dni);
2. za fizične osebe:
– potrdilo o vpisu dejavnosti fizične osebe kot samostojnega podjetnika v vpisnik na
Davčni upravi RS oziroma drugem pristojnem organu (ne starejše od 30 dni),
– potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih (ne starejše od 30 dni),
– potrdilo, da fizična oseba ni v prekršku ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih
surovin (ne starejše od 30 dni), ki ga izda
pristojno sodišče.
Tako pravne kot fizične osebe iz 1. in 2.
točke morajo predložiti tudi:
a) dokazila o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti ali pogodbo z izvajalcem,
ki te pogoje izpolnjuje;
b) kopijo katastrskega načrta (ne starejše od 30 dni);
c) zemljiškoknjižni izpisek za parcele, na
katerih je predvideno pridobivanje mineralnih surovin, ali drugo dokazilo o pravici razpolaganja z zemljišči;
d) dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih;
e) dokazila o izpolnjevanju pogojev za
uveljavljanje prednostne pravice.
IV. Merila:
a) Merila za izbor nosilca rudarske pravice so:
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost vlagatelja, da zagotovi izvajanje
rudarske pravice in
– morebitna dosedanja vlaganja.
b) Prednostna merila:
– vlagatelji vlog o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezne
pridobivalne prostore iz obeh uredb imajo
ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi
zainteresiranimi, ki bi se za isti prostor prijavili na razpis, prednostno pravico pri dodelitvi rudarske pravice;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu
(Ur. l. RS, št. 98/04; ZRud-UPB1);
– kadar se z rudarsko pravico širi že določen raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, ima prednost pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že opravlja rudarska dela
na zemljišču, ki meji na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
prejšnjih alinej.
V. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za čas
kot ga določa tabela T1 v II. točki razpisa
in začne teči z dnem sklenitve koncesijske
pogodbe med Republiko Slovenijo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice.
VI. Način in rok za predložitev prijav
Vlagatelj vloži vlogo na obrazcu (OBR 1),
ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Vloga je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse
zahteve tega razpisa. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene vlagatelju.
Pisne vloge z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis – rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine” z navedbo raziskovalnega
oziroma pridobivalnega prostora, ustreznega
člena iz Uredb o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

neralnih surovin (Uradni list RS, št. 97/06,
66/04, 83/04 in 59/05), imenom in naslovom
vlagatelja, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora prispeti
v vložišče na gornji naslov ne glede na vrsto
prenosa pošiljke v roku 30 dni od objave tega
razpisa. Odpiranje vlog bo dne 15. 11. 2006
ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana, v sejni sobi v
II. nadstropju. Predstavniki vlagateljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo.

VII. Postopek in rok za izbor: komisija
pristojna za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 30 dni po javnem odpiranju prijav pripravila predlog za izbor nosilcev rudarske
pravice. O izbiri nosilca rudarske pravice
bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z
upravno odločbo.
VIII. Odgovorna oseba: odgovorna oseba za dajanje informacij je Simon Friškovec
na tel. 01/478-73-78, Direktorat za energijo,
Dunajska 48, Ljubljana med 10. in 11. uro
vsak delovni dan.

OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarske pravice za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič,
Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič,
Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina
Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše;
Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina
Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah; Poljčane, Občina
Slovenska Bistrica; Hrovat, Občina Zreče; Klanci, Občina Grosuplje in Debela griža pri
Povirju, Občina Sežana
I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Pravna oseba:
– Naziv:
– Naslov:
– Direktor oziroma pooblaščena oseba:
– Matična številka:
– Davčna številka:
Fizična oseba:
– Status (ustrezno obkroži):
1. samostojni podjetnik
2. drugo
– ime in priimek oziroma naziv s.p.:
– naslov:
– EMŠO oziroma matična številka:
– davčna številka:
I. RAZISKOVALNI OZIROMA PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
– Naziv raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora:

– Zemljišča in njihovo lastništvo na območju raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora:

II. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
– Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna
usposobljenost):

– Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije, način financiranja):
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III. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a. da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena uredb
b. da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c. da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem
PRILAGAM:

Datum__________
žig
		

naziv oziroma ime prijavitelja
in podpis pooblaščene osebe
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-28658/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve in Nacionalna
delovna skupina za pripravo sodelovanja in
izvedbo nacionalne strategije in prednostnih
nalog za leto 2007 – Evropsko leto enakih
možnosti za vse – na podlagi Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 771/2006/ES
z dne 17. 5. 2006 o evropskem letu enakih
možnosti za vse (2007) – Pravični družbi naproti, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05), in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06) objavljata
javni razpis
za predizbor izvajalcev aktivnosti v
evropskem letu enakih možnosti za vse
(2007) – Pravični družbi naproti, ki jih
bosta sofinancirala Evropska komisija
in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je predizbor izvajalcev aktivnosti v Evropskem letu enakih
možnosti (2007) – Pravični družbi naproti (v
nadaljnjem besedilu: evropsko leto), ki se
bodo odvijale na nacionalni in lokalni ravni
in jih bosta po predlogu Nacionalne delovne
skupine za pripravo sodelovanja in izvedbo
nacionalne strategije in prednostnih nalog
za leto 2007 – Evropsko leto enakih možnosti za vse (v nadaljnjem besedilu: nacionalna delovna skupina) sofinancirala Evropska
komisija in ministrstvo. Sofinanciranje mednarodnih projektov ni predmet razpisa.
Evropska komisija in ministrstvo bosta
sofinancirala aktivnosti, ki obravnavajo šest
osebnih okoliščin, na osnovi katerih prihaja
do diskriminacije, in so opredeljene v 13.
členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti: spol, narodna pripadnost, versko ali
drugo prepričanje, invalidnost, starost in
spolna usmerjenost. Aktivnosti, ki se nanašajo na ostale osebne okoliščine kot razlog
za diskriminacijo, niso predmet razpisa in ne
bodo sofinancirane.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen predizbora izvajalcev aktivnosti
v evropskem letu je izvedba aktivnosti, ki
so opredeljene v Nacionalnem akcijskem
programu Republike Slovenije za evropsko

leto enakih možnosti za vse (2007) – Pravični družbi naproti(v nadaljnjem besedilu:
akcijski program).
Vse aktivnosti v okviru evropskega leta
bodo usmerjene k izboljšanju razumevanja
obsega in vpliva diskriminacije in neenakosti, k nadzoru nad uresničevanjem evropskega prava s tega področja, k podpori izobraževalnih dejavnosti ter k dviganju zavesti
o poglavitnih izzivih in politikah med vsemi
zainteresiranimi v družbi.
Ciljne skupine akcijskega programa so
poleg širše javnosti predvsem državni organi v državah članicah, ki so pristojni za
posamezne politike, uradi za enake možnosti, socialni partnerji ter predstavniki potencialnih žrtev diskriminacije in neenakosti, ki
so sposobni vplivati in prispevati k razvoju
ali spremembam relevantnih predpisov in
politike. V evropskemu letu bodo aktivnosti
usmerjene k prizadevanju za dvig splošne
zavesti glede problema neenakosti in diskriminacije ter na ta način k spreminjanju
odnosa in prakse.
Evropsko leto je akcijski projekt Evropske
unije, ki zajema vseh šest osebnih okoliščin,
na osnovi katerih prihaja do diskriminacije in
so opredeljene v 13. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti: spol, narodna
in pripadnost, versko ali drugo prepričanje,
invalidnost, starost in spolna usmerjenost.
Cilji, katerim bodo sledile aktivnosti v
okviru evropskega leta, so:
– pravice – osveščanje in informiranje
javnosti glede pravice do enakosti in nediskriminacije,
– zastopanost – spodbujanje razprave o
tem, kako povečati udeležbo v družbi,
– priznanje – spodbujanje in priznavanje
različnosti in enakosti,
– spoštovanje – uveljavljanje tesneje povezane družbe.
Prizadevali si bomo za večjo osveščanje glede pomena odpravljanja stereotipov,
predsodkov in nasilja, uveljavljanja dobrih
odnosov med vsemi pripadniki družbe, še
zlasti med mladimi ter uveljavljanje in širjenje vrednot, ki so osnova boja proti diskriminaciji.
Cilji evropskega leta bodo implementirani z ukrepi, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
4. Aktivnosti, ki bodo podprte v okviru
evropskega leta, obsegajo naslednje sklope:
1. Srečanja in prireditve, ki so povezane
z namenom in cilji evropskega leta, ki vklju-
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čujejo vsaj eno otvoritveno prireditev evropskega leta na nacionalni ravni.
2. Informacijske in promocijske ter izobraževalne kampanje in druge akcije z močnim učinkom za širjenje načel in poudarjanje
vrednot, vključno s podeljevanjem nagrad in
pripravo natečajev.
3. Raziskave, ankete in študije, ki se nanašajo na bistvena vprašanja evropskega
leta (enakost, enake možnosti, boj proti diskriminaciji, različnost, večplastna diskriminacija) in možna orodja za implementacijo
nediskriminacije in enakih možnosti, kot npr.
pozitivni ukrepi in zbiranje podatkov. Evropska komisija in ministrstvo ne bosta sofinancirala raziskav in študij, ki bodo izvedene in
objavljene na evropski ravni.
Prijavitelji lahko predložijo vloge za enega
ali več sklopov aktivnosti. Kolikor posamezni
prijavitelj kandidira za več aktivnosti, mora
v celoti izpolniti razpisno dokumentacijo za
vsako od prijavljenih aktivnosti posebej.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji (izkažejo s kopijo dokumenta o registraciji – izpis iz registra, ki ni starejši od
30 dni od dneva prijave na javni razpis);
2. prijavitelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 20% delež sofinanciranja
aktivnosti iz lastnih sredstev oziroma drugih
sredstev, ki ne izvirajo iz proračuna Republike Slovenije ali drugih evropskih skladov/sredstev. Sofinanciranje aktivnosti/dejavnosti je možno samo v obliki finančnih
sredstev. Kot sofinanciranje se lahko upošteva tudi DDV, vendar samo v primeru in do
višine, ki ga organizacija ne more uveljavljati
kot odbitek vstopnega davka.
6. Merila za izbiro izvajalcev aktivnosti v
evropskem letu enakih možnosti
Prednost bodo imele aktivnosti, ki bodo
vključevale uravnoteženo obravnavanje
vseh oziroma več osebnih okoliščin in ne
bodo omejene zgolj na eno osebno okoliščino kot razlog za diskriminacijo. Prednost
bodo imele aktivnosti, ki zadevajo vprašanja
v zvezi s preprečevanjem diskriminacije in
enakimi možnostmi na splošno ter spodbujanjem raznolikosti. Namesto načrtovanja
dejavnosti za vsak posamezno osebno okoliščino je priporočljivo, da dejavnosti sledijo
štirim ključnim ciljem evropskega leta, kjer
bo poseben pomen namenjen preprečevanju raznovrstne diskriminacije.
Iz aktivnosti mora biti razvidno upoštevanje razlik med spoloma in kako se lotevajo vprašanja uravnotežene zastopanosti
moških in žensk. Posebne pozornosti bodo
deležne aktivnosti, ki so posvečene problematiki preprečevanja hkratne raznovrstne
diskriminacije, to je diskriminacije z vidika
dveh ali več osebnih okoliščin (t.i. večplastna diskriminacija).
Aktivnosti evropskega leta bodo ocenjene po merilih, ki so podrobneje navedena v
razpisni dokumentaciji:
A) Splošna merila
I. Kakovost in skladnost metodologije za
razvoj in izvajanje dejavnosti:
1. cilji aktivnosti,
2. upoštevanje osebnih okoliščin,
3. območje/raven izvajanja aktivnosti,
4. ustreznost časovnega datiranja,
5. tehnične in kadrovske zmogljivosti za
izvedbo aktivnosti,
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6. pričakovani rezultati aktivnosti,
7. evalvacija,
8. reference,
9. sodelujoče organizacije/partnerji,
10. program uvaja nove kreativne pristope.
II. Obseg, v katerem je načrtovane dejavnosti mogoče ponoviti ali podaljšati.
III. Določitev ciljne skupine in opredelitev
jasne strategije za učinkovito komuniciranje
s to skupino.
IV. Razmerje med stroški in učinkovitostjo ter stopnja finančne izvedljivosti aktivnosti s stvarnim, razumnim in uravnoteženim
predračunom.
B) Specifična merila
Prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi
prijavil vsebinsko enak projekt, ali bo navajal
napačne ali zavajajoče podatke, bo z vsemi
prijavami izločen iz postopka izbire.
Naročnik bo opravil predizbor aktivnosti
za evropsko leto. Predlog izbranih aktivnosti
bo skupaj z rezervnim seznamom aktivnosti
poslal v končno potrditev Evropski komisiji.
Naročnik bo sofinanciral le tiste aktivnosti v evropskem letu, ki jih bo potrdila
Evropska komisija.
7. Orientacijska vrednost sredstev razpisa:
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje aktivnosti evropskega leta enakih možnosti 2007 za obdobje
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 znaša skupaj
okvirno 216.000 €, od katerih bo za posamezne sklope aktivnosti namenjenih približno:
– 64.000 € za srečanja in prireditve (seminarji, izobraževanja),
– 108.000 € za informativne in promocijske ter izobraževalne kampanje in druge
akcije,
– 44.000 € za raziskave, ankete in študije.
Sredstva so zagotovljena s strani Evropske komisije in proračuna Republike Slovenije.
8. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru aktivnosti in delež sofinanciranja s
strani izvajalca
Prijavljena aktivnost se ne sme izvajati
kot del drugih, s strani ministrstva že sofinanciranih programov, niti ne sme biti sofinancirana s sredstvi iz drugih virov financiranja EU (Evropskega socialnega sklada ali
drugih skladov Evropske unije).
Prijavitelj mora zagotoviti lastno sofinanciranje najmanj v višini 20% ocenjene celotne vrednosti aktivnosti. Prispevki »v naravi«, ki za izvajalca ne predstavljajo izdatka,
ne morejo biti del finančne konstrukcije aktivnosti (npr. prostovoljci, zemljišče oziroma prostorske možnosti, stavbe, tehnična
oprema…).
Odhodki morajo biti neposredno povezani z in potrebni za izvedbo leta na nacionalni ravni. Sofinanciranje ni namenjeno
financiranju delovanja ali operativnih stroškov izvajalca aktivnosti. Sofinanciranje ni
namenjeno pokritju neupravičenih stroškov,
ki bi nastali tudi v primeru, če aktivnosti ne
bodo izvedene.
Odhodki morajo biti upravičeni, določljivi
in podvrženi nadzoru ter dokazljivi z računi,
ki so v skladu z nacionalno fiskalno in družbeno zakonodajo. Odhodki morajo biti zabeleženi v poročilih izvajalca aktivnosti.
9. Rok izvedbe: aktivnosti morajo biti izvedene v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2007. Aktivnosti pred oziroma po tem obdobju naročnik ne bo sofinanciral.
10. Potek postopka
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Nacionalna delovna skupina je odgovorna za izbor posameznih aktivnosti, ki jih
bo predlagala za sofinanciranje ter pripravo
rezervne liste aktivnosti, ki jih ne bo priporočala za sofinanciranje. Nacionalna delovna
skupina mora obe listi posredovati Evropski
komisiji najkasneje do 15. 12. 2006.
Evropska komisija bo vloge za sofinanciranje, ki jih bo predložila nacionalna delovna skupina, ocenila in po potrebi zahtevala
njihove spremembe ter dokončno potrdila.
Nacionalna delovna skupina je zadolžena
za usklajevanje in spremljanje izvajanja posameznih nacionalnih aktivnosti.
11. Oblika in vsebina prijave
Prijavitelji morajo prijavo na javni razpis oddati na predpisanem obrazcu ELEM
2007.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjen obrazec »ELEM 2007«, ki
obsega naslednja poglavja razpisne dokumentacije: III, IV, V, VI, VII, IX in XI, vsako
stran mora v spodnjem levem kotu parafirati
odgovorna oseba oziroma zastopnik, del prijave, v kateri so zahtevani finančni podatki,
je treba izpolniti v evrih,
– ustrezno dokazilo o registraciji,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe, vsako stran mora v
spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnik.
12. Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog
Vloga na razpis mora biti oddana na
prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Prijavitelji morajo pri izpolnjevanju prijavnega obrazca natančno upoštevati njegovo obliko in ustrezna navodila.
Obrazec ELEM 2007 je potrebno dostaviti v
enem izvirniku in treh fotokopijah, vso ostalo
dokumentacijo (priloge) pa v enem izvodu.
Prijavni obrazec mora biti oddan tudi v
elektronski obliki na CD ROMU/zgoščenki.
Prijavnih obrazcev, ki ne bodo izpolnjeni in
oddani v elektronski obliki, komisija ne bo
upoštevala.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Vloge, ki bodo posredovane po pošti,
morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici, na
sprednji strani ovojnice mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za izbor aktivnosti ELEM 2007«, na zadnji strani
ovojnice pa naveden polni naziv in naslov
prijavitelja.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo dostavljene v vložišče ministrstva do vključno
dne 3. 11. 2006 do 12. ure ali oddane na
pošto s poštnim žigom do vključno 3. 11.
2006 do 24. ure.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma katerih ovojnice bodo nepravilno
označene, bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Posamezni prijavitelj lahko predloži več
kot eno vlogo. Prijavitelj, ki na razpis prijavlja več aktivnosti, mora predložiti vlogo za
vsako od prijavljenih a ktivnosti posebej.
Ministrstvo ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti. Nepravočasno oddane vloge bodo neodprte vrnjene
prijavitelju.
13. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 7. 11. 2006 ob 11. uri v sejni sobi
Ministrstva za delo, družino in socialne za-

deve, Direktorata za družino, Slovenska 54,
1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno.
14. Obveščanje o predizboru: prijavitelji
bodo o predizboru aktivnosti obveščeni do
15. 12. 2006.
15. Način sofinanciranja
Izvajalcem aktivnosti bo naročnik sofinanciral stroške priprave in izvajanja aktivnosti, kar obsega stroške dela zaposlenih in
materialne stroške, povezane z izvajanjem
aktivnosti. Naročnik ne bo sofinanciral tistih
stroškov, ki jih v skladu z usmeritvijo Evropske komisije in predpisi ne more sofinancirati (npr. investicije, nabava tehnične opreme
in podobno).
Izvajalcem, katerih aktivnosti bodo izbrane za sofinanciranje, bodo sredstva iz razpisa za leto 2007 izplačana v treh obrokih,
po predhodni predložitvi poročil o izvajanju
aktivnosti in finančnih poročil.
Roki, do katerih bodo morali izvajalci oddati poročila:
a) začetno poročilo do 30. 4. 2007,
b) vmesno poročilo do 31. 8. 2007,
c) končno poročilo do 12. 12. 2007 (po
ročilo mora biti oddano na predpisanem
obrazcu).
16. Sklenitev pogodb: naročnik bo sklepal pogodbe z izvajalci aktivnosti v februarju
2007 za aktivnosti in dejavnosti, ki se bodo
izvajale tekom celega leta in junija 2007 za
aktivnosti in dejavnosti, ki se bodo izvajale
v drugi polovici leta 2007.
17. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
ministrstva http://www.mddsz.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, Direktoratu za invalide,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, v času uradnih ur (ponedeljek od 9. do
12. ure, sreda od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure, petek od 9. do 12. ure).
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– obrazec »ELEM 2007«, ki obsega:
– (III) podatke o prijavitelju,
– (IV) opis aktivnosti v evropskem letu,
– (V) finančno konstrukcijo programa,
– (VI) Excel datoteko »Podrobni in skupni proračun za aktivnost« (prirejen formular
Evropske komisije),
– (VII) Summary Information Sheet – v
angleškem jeziku (formular Evropske komisije),
– (IX) priloge,
– (XI) izjave,
– vzorec pogodbe,
– merila za predizbiro izvajalcev aktivnosti,
– navodila za pripravo finančne konstrukcije,
– gender mainstreaming – prevod.
18. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem razpisu
so na voljo po tel. 01/369-75-65, kontaktna
oseba Dana Batič in po tel. 01/478-84-61 pri
kontaktni osebi Tatjani Pezdir.
Morebitna vprašanja v zvezi z javnim
razpisom je potrebno posredovati po elektronski pošti na naslov: dana.batic@gov.si
oziroma po faksu 01/369-75-64 oziroma
mateja.uslakar@gov.si oziroma po faksu
01/369-78-31.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na
spletni strani naročnika.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 93/05) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
delovanja knjigarn, ki jih bo v letu
2007 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: razpis 4, oznaka JPR4KG-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje kulturnih projektov nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in javnih
zavodov, ki jih ministrstvo ne bo neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in
finančnega načrta za leto 2007 s strani ministrstva. Razpis se nanaša na spodbujanje
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin na področju delovanja knjigarn (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije
ter zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki delujejo na razpisnem področju. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja kulture
ali humanističnih znanosti (v nadaljevanju:
upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec dejavnosti knjigarne.
Soorganizator je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako
v zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje projekta. Finančna soudeležba domače pravne osebe ne sme vključevati tistih
stroškov, ki bodo v letu 2007 predvidoma in
za isti namen financirani iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog. Projekt zajema
celotno dejavnost posamezne knjigarne.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Sofinanciranje je namenjeno izvajanju
programov knjigarn, katerih dejavnost je
v javnem interesu na področju kulture in
prispeva k trajnejšemu zadovoljevanju kulturnih potreb in zagotavljanju dostopnosti
založniške produkcije s področij izvirnega
in prevodnega leposlovja ter humanistike
in revij s področja kulture, umetnosti in humanistike. Sofinanciranje je namenjeno tudi
izvajanju tistih dejavnosti knjigarn, ki načrtno
in sistematično prispevajo k razvijanju bralne kulture in promociji branja. Sofinanciranje
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programov knjigarn je omejeno na naslednje
vsebinske sklope:
1. promocija knjigarne,
2. promocija knjig in avtorjev,
3. razvijanje bralne kulture,
4. odkupi knjig s področja leposlovja in
humanistike.
Prvi sklop ciljev razpisa je spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše knjižne in revijalne produkcije v
knjigarnah na kar najširšem področju Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem
prostoru, s poudarkom na izvirni sodobni
slovenski ustvarjalnosti. Konkretni dolgoročnejši cilji podpore knjigarniški mreži so:
1. dvig števila krajev nad 5000 prebivalcev (v Sloveniji jih je 100), v katerih delujejo
knjigarne, s 44 v letu 2005 na najmanj 52 v
letu 2008,
2. povečanje deleža vseh knjig, prodanih
v knjigarnah, s 30% v letu 2004 na 35% do
leta 2008.
Drugi sklop ciljev razpisa je spodbuditi
razvijanje projektov s področja bralne kulture, promocije avtorjev in branja ter promocijo
knjigarne, s katerimi se knjigarne oblikujejo v
pomembna kulturna središča, katerih dejavnost je v javnem interesu, ter na ta način pomembno prispevajo k dvigu bralne kulture v
svojem okolju. Leta 2007 bo posebna pozornost namenjena predstavitvi programov revij
s področja kulture, cilj je povečati prodano
naklado teh revij in zagotoviti njihovo dostopnost na celotnem območju Slovenije.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje knjigotrške dejavnosti na področju Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: kopija veljavnega izpiska iz registra,
iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti – v primeru,
da ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!);
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
nepreseganju finančnega deleža in najvišje
možne zaprošene vsote);
– v primeru načrtovane soorganizacije
ali soprodukcije posameznega projekta priložijo naslednje obvezno dokazilo: ustrezno
originalno zagotovilo odgovorne osebe partnerja o njegovi finančni udeležbi;
– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin,
s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani
v okviru javnega poziva za sofinanciranje
javnega kulturnega programa v letu 2007 ali
kakega drugega javnega razpisa ali poziva,
ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo RS
(obvezno dokazilo: originalna izjava o tem,
da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že
izbranimi projekti!);
– in posebne pogoje.
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4.2 Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo knjigarne:
– ki imajo v svojem prodajnem programu
zastopanih vsaj 50 slovenskih založb;
– katerih ponudba vključuje knjižno produkcijo s področja leposlovja in humanistike
in v katerih prodajnih programih je vsaj 250
naslovov knjig, ki jih je v letih 2005 in 2006
sofinanciralo Ministrstvo za kulturo;
– katerih ponudba vključuje revije s področja leposlovja in humanistike in v katerih
prodajnih programih je vsaj 20 naslovov revij, ki jih je v letu 2006 sofinanciralo Ministrstvo za kulturo;
– ki so leta 2006 v prostorih knjigarne
izvedle najmanj 5 prireditev s področja promocije knjige, avtorjev ali bralne kulture;
– ki bodo leta 2007 v prostorih knjigarne izvedle najmanj 5 prireditev s področja
promocije knjig, revij, avtorjev ali bralne kulture;
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ
4 projektnih enot iz razpisanih projektnih
sklopov v višini največ 70% vseh stroškov
in največ 11 mio SIT na knjigarno, poleg
tega pa lahko zaprosi za sofinanciranje odkupa knjig.
4.3 Posebni razpisni pogoji za sofinanciranje odkupa nekomercialnih knjig s področij
leposlovja in humanistike:
– knjigarna lahko predlaga v odkup dela
izvirnih domačih avtorjev s področja leposlovja in humanistike ter prevode s teh področij, in sicer samo za tista dela, ki imajo
ISBN številko, ki so izšla v letih 2004 in
2005 ter katerih naklada ne presega 1000
izvodov;
– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 60% del
slovenskih avtorjev;
– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 15% del s
področja sodobne poezije in 20% s področja
humanistike;
– knjigarna mora predlagati v odkup knjige najmanj 15 različnih slovenskih založb in
največ 10 naslovov ene založbe;
– knjigarna v odkup ne sme predlagati
knjig, ki jih je izdala sama oziroma so jih
izdale z njo povezane družbe;
– knjigarna lahko predlaga v odkup največ dva naslova istega avtorja;
– knjigarna lahko predlaga v odkup največ 5 izvodov istega naslova in skupaj največ 300 izvodov knjig.
4.4 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
imenuje minister za področje, ki je predmet
razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog, delov vlog
ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih in/ali posebnih razpisnih
pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja
na razpisnem področju v letu 2006 (skupaj
do 30 točk):
– kakovost, raznovrstnost in aktualnost
knjižne in revialne produkcije, ki jo zagotavlja knjigarna, do 10 točk;
– kakovost in uspešnost izvedbe programa knjigarne v letu 2006 in kontinuiteta
izvedbe programa v zadnjih letih; do 10
točk;
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– odmevnost programa knjigarne v javnosti: število medijskih odmevov; do 10
točk.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega projekta (skupaj do 40 točk):
– ocena kvalitete predlaganega programa knjigarne ter aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih
izvajalcev in podizvajalcev; do 10 točk;
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta, izvirnosti zasnove programa
ter predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba; do 10 točk;
– izkazovanje ciljev, ki kažejo na tesno
vpetost v lokalno okolje ali širše območje
ter predvidena prepoznavnost v slovenskem
kulturnem prostoru; do 5 točk;
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; do 5 točk;
– predvidena dostopnost (število udeležencev) in kakovost medijskega načrta; do
10 točk.
6. Prednostni razpisni kriteriji:
Prednostno bodo obravnavani projekti
tistih knjigarn (skupaj do 30 točk):
– ki zagotavljajo večjo dostopnost raznovrstne in zahtevnejše knjižne in revijalne
leposlovne in humanistične produkcije; do
6 točk;
– ki bodo leta 2007 izvedle sistematične
predstavitve programov revij s področja kulture; do 6 točk;
– ki so usmerjene v sistematično razvijanje bralne kulture, zlasti v sodelovanju s
šolami, splošnimi knjižnicami in drugimi javnimi zavodi s področja kulture; do 6 točk;
– ki dajejo večji poudarek promociji leposlovja in humanistike, s poudarkom na
sodobnih domačih avtorjih; do 6 točk;
– katerih v odkup predlagane knjige
vključujejo večji delež sodobnih slovenskih
avtorjev; do 6 točk.
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti in
prednostnih razpisnih kriterijev ter oblikovala predlog izbora. Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za razpisno področje so ovrednoteni s točkami. Na JPR4KG-2007 bodo izbrani tisti projekti, ki bodo
dosegli najmanj 81 točk in jih bo ministrstvo
na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje možno
število prejetih točk za vsak posamezni projekt je 100 točk. Višina odobrenih sredstev
za projekte bo odvisna od števila projektov,
ki bodo presegli ta prag in ki bodo uvrščeni
med predloge za financiranje.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih del v odkup, izločila morebitna
dela, ki niso skladna z razpisnim področjem, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa in
ne izpolnjujejo v zadostni meri kriterijev
razpisa ter predlagala višino sofinanciranja posameznega predlaganega projekta.
Založba bo lahko sredstva, namenjena odkupu knjig, črpala na osnovi zahtevka za
izplačilo in dokazila, da je knjigarna v celoti
poravnala plačilo založnikom za dobavljene knjige.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
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za projektni razpis JPR4-KG-2007, znaša
predvidoma 70,000.000 SIT za okvirno 30
izbranih knjigarn.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2007 in 2008.
10. Razpisni rok: razpis se začne 13. 10.
2006 in zaključi 13. 11. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji,
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev,
– vsebinska predstavitev programa knjigarne (bralna kultura, promocija knjigarne,
promocija knjig in avtorjev),
– dosedanje reference knjigarne na prijavljenem področju, s poudarkom na letu 2006
(fotokopije najmanj petih medijskih odzivov
na dejavnosti knjigarn, seznam predstavitev
knjig ali avtorjev v knjigarni v preteklem letu,
seznam dejavnosti knjigarne na področju
razvijanja bralne kulture…).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure). Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov (tj.
več knjigarn), mora vsak projekt (tj. prijavo za vsako posamično knjigarno) poslati
v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti
popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 13. 11. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov
na področju dejavnosti knjigarn v letu 2007
z oznako JPR4-KG-2007. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 11. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumen-

tacija in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje, kriterije in ostala določila razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je dr. Uroš Grilc, podsekretar, e-naslov: Uros.Grilc@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih
ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 11. ure (v času uradnih ur).
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z
vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojnega uslužbenca ministrstva oziroma se
udeležijo javnih inštrukcij o razpisu, ki bodo
potekale 24. 10. 2006 v prostorih Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10, v pritličju,
ob 10. uri.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 15. 11. 2006.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa »Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa«, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-28854/06
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Ur. l. RS, št. 59/03, 51/04
in 15/05), Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da je od 1. 10. 2006 odprt državni
razpis specializacij.
Dodatne informacije so na voljo v oktobrski reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.zzs-mcs.si.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel.
01/307-21-65, e-pošta: stasa.favai@zzsmcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št 11/06
Ob-28569/06
Na podlagi 12. člena Pravilnika o merilih
in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00,
79/03) (v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija
za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja:
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
športnih dejavnosti, raziskovanja in
razvoja športa ter založništva v športu
v letu 2007
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
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Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva
v športu v okvirni višini 991,44 mio SIT
(4,137.206 EUR), in sicer:
– športne dejavnosti 816,48 mio SIT
(3,407.111 EUR), od tega
a) za dejavnosti vrhunskega športa –
programe reprezentanc 326,592.000 SIT
(1,362.844 EUR),
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport – programe reprezentanc 355,168.800
SIT (1,482.093 EUR),
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo 102,060.000 SIT
(425.889 EUR), od tega
– za projekt športa med vikendi in med
počitnicami do 50 mio SIT (208.646 EUR);
– za projekt športa pred in po pouku do
20 mio SIT (83.459 EUR);
– za projekt športa starostnikov do 5 mio
SIT (20.865 EUR);
– za ostale programe dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne
dejavnosti študentov in športno rekreacijo
do 80 mio SIT (333.834 EUR);
– za druge programe 32.659.200 SIT
(136.284 EUR), od tega;
– za projekt informiranja ljudi o športnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali
širšem področju do 25 mio SIT (104.323
EUR);
– za projekt promocije športnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj
ali rubrik v medijih nacionalnega obsega do
25 mio SIT (104.323 EUR);
– za ostale programe do 5 mio SIT
(2.086 EUR);
– raziskovanje
in
razvoj
športa
136,08 mio SIT (567.852 EUR);
– založništvo v športu 38,88 mio SIT
(162.243 EUR), od tega
– za projekt strokovnih knjig o športno
rekreativni vadbi do 10 mio SIT (41.729
EUR);
– za projekt strokovnih priročnikov za
starše o športni vadbi in gibalnem razvoju
otrok in mladine do 10 mio SIT (41.729
EUR);
– za projekt strokovnih publikacij za otroke in mladostnike o športnem obnašanju,
dopingu, higieni, športni prehrani in športni
opremi strokovnih priročnikov za starše o
športni vadbi in gibalnem razvoju otrok in
mladine do 10 mio SIT (41.729 EUR);
– za ostale programe založništva v
športu do 38 mio SIT (158.571 EUR).
2. Pogoji im merila sofinanciranja:
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.
Prednost pri izboru imajo nepridobitne športne organizacije.
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vrednosti dejavnosti,
– pri raziskovanju in razvoju športa največ 75% vrednosti programa,
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– pri založništvu v športu največ 70%
stroškov.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa dela fundacije,
so določeni v pravilniku fundacije.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov: Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2006. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov prejemnika),
– pripis “javni razpis” in
– identifikacijska številka, če je obrazec
izpolnjen prek spletnih strani fundacije, oziroma področje, na katerem prosilec kandidira.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije, obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije in neuradna različica čistopisa pravilnika,
– projekti fundacije,
– priloga A: način izbora programov na
področju dejavnosti vrhunskega športa –
programov reprezentanc (D1) in dejavnosti
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport – programov
reprezentanc (D2),
– priloga B: način izbora programov na
področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
– priloga C: način izbora programov na
področju drugih programov (D4),
– priloga D: način izbora programov na
področju raziskovanja in razvoja športa
(RR),
– priloga E: način izbora programov na
področju založništva v športu (Z),
– uporabniški vodič za spletno aplikacijo,
– obrazec FŠO 2007 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc
(D1),
– obrazec FŠO 2007 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport – programov
reprezentanc (D2),
– obrazec FŠO 2007 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
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– obrazec FŠO 2007 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4),
– obrazec FŠO 2007 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja
in razvoja športa (RR),
– obrazec FŠO 2007 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva v
športu (Z),
– vzorci pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
5. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2007 za področje, na katerem kandidira prosilec;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Prosilci
za
sredstva
fundacije
obrazce izpolnijo prek spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org. Postopek
izpolnjevanja obrazca prek spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh
fundacije. Izpolnjene razpisne obrazce prosilci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prosilca.
Vloge prosilci pošljejo ali dostavijo v skladu
s 3. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo
lahko prosilci proti plačilu 2.500 tolarjev prejmejo tudi na sedežu fundacije vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
6. Informiranje kandidatov: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko kandidati
fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov
info@fundacijazasport.org oziroma ustno na
tel. 01/236-25-22, vsak dan med 10. in 12.
uro. Kontaktna oseba je Marko Kolenc.
7. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni po
končanem razpisnem roku. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave
in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vse nepravočasno poslane ali oddane vloge bodo zavržene, o čemer bodo
kandidati obveščeni. Če razpisna komisija
ob odpiranju vloge ugotovi, da vloga ni popolna oziroma je nerazumljiva, jo pošlje v
popravek oziroma dopolnitev kandidatu. Če
kandidat pomanjkljivosti v 15-dnevnem roku
ne odpravi, se vloga zavrže.
Izvajalce letnega programa fundacije izbere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev, določenih v pravilniku, in predlogov strokovnih komisij sveta fundacije.
Strokovne komisije fundacije bodo predloge
pripravile skladno z načini izbora vlog za
posamezna področja sofinanciranja, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Med
vrednotenjem vlog lahko strokovne komisije od kandidatov zahtevajo dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna
mnenja na stroške kandidata. Če kandidat
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v
zahtevanih rokih, se svet fundacije odloča
na osnovi znanih podatkov.
Svet fundacije bo po končanem vrednotenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev. Fundacija bo najkasneje do 31. marca 2007 objavila izid javnega razpisa na svojih spletnih
straneh in vsem prosilcem izdala sklep o
dodelitvi sredstev priporočeno po pošti.
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Priloge

Na podlagi 12.b in 13. ÿlena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00 in 79/03) je Svet fundacije na 41. seji dne
19.09.2006 sprejel

NAþIN IZBORA PROGRAMOV NA PODROþJU DEJAVNOSTI
VRHUNSKEGA ŠPORTA – programi reprezentanc (D1) IN DEJAVNOSTI
ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT – programi reprezentanc (D2)
Pravilnik fundacije doloÿa, da imajo prednost pri izboru izvajalcev letnega programa fundacije
nepridobitne organizacije. Med kandidati, ki so že prejeli sredstva fundacije, pa imajo prednost pri
izboru tisti, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije (12.b ÿlen).
Pri izboru programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, imajo prednost programi, v katere so vkljuÿeni športniki mednarodnega in svetovnega
razreda, ki so v tekoÿem letu dosegli pomembnejše rezultate, oziroma perspektivni športniki in
športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ki so v letu pred tem dosegli pomembnejše
rezultate. Rezultate ovrednoti OKS – ZŠZ oziroma združenje ali zveza, v katero je športnik
vkljuÿen, ÿe to združenje ali zveza ni ÿlanica OKS – ZŠZ (13. ÿlen).
Skladno z navedenim je strokovna komisija pripravila naÿin izbora programov na tem podroÿju.
Na podlagi zgoraj opredeljenih meril je z opisniki opredeljeno toÿkovanje posameznega
programa. Najprej se opravi izbor programov, nato pa financiranje izbranih programov.
Prikaz 1: Prikaz naÿina izbora programov na podroÿju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport

1
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OBRAZLOŽITEV MODELA
1. Fundacija želi spodbujati uspešne nacionalne panožne zveze bolj kot tiste, ki so manj
uspešne. Uspešnost posamezne nacionalne panožne zveze fundacija vrednosti s pomoÿjo
modela vrednotenja športnih panog, ki ga je pripravila projektna skupina OKS v letu 2001,
fundacija pa ga je posodobila v letu 2006. Model na podlagi razliÿnih pokazateljev uspešnosti
razvršÿa športne panoge v 5 razredov (v prilogi). Predstavitev modela je objavljena na
spletnih straneh fundacije, temelji pa na objektivnih pokazateljih naslednjih spremenljivk:
x Potencial mednarodne konkurenÿnosti športne panoge
x prisotnost športne panoge na Olimpijskih igrah;
x razširjenost posamezne športne panoge v svetu;
x število sodelujoÿih držav na zadnjem svetovnem prvenstvu;
x Tekmovalna uspešnost športne panoge
x število športnikov svetovnega,
x število športnikov mednarodnega in
x število športnikov perspektivnega razreda;
x Razširjenost športne panoge v Sloveniji
x število društev, ki se ukvarjajo s športno panogo
x Nacionalni pomen športne panoge
x pomen za razvoj športa
x pomen za nacionalno identiteto
x pomen za prepoznavnost slovenije
x Množiÿno ukvarjanje s športno panogo
x ukvarjanje osnovnošolcev s športom
x ukvarjanje srednješolcev s športom
x ukvarjanje odraslih s športom
2. Fundacija na podroÿju D1 in D2 vrednoti programe nacionalnih reprezentanc, v katere
so vkljuÿeni športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. To so programi
nacionalnih panožnih športnih zvez in športnih združenj, ki izvajajo programe veÿpanožnih
nacionalnih reprezentanc. Zaradi posebnosti pri kategoriziranju tekmovalnih dosežkov
vrednoti tudi programa Zveze za šport invalidov Slovenije in Šahovske zveze Slovenije ter
morebitne druge podobne programe.
3. Vsebina programov se ovrednoti po izraÿunu, ki je temeljil pri oblikovanju višine
nacionalnega programa športa na tem podroÿju. Pri tem so upoštevani ažurirani podatki o
vrednostih. Za priprave na evropska in svetovna prvenstva (D1) oz. veÿja mednarodna
tekmovanja mlajših kategorij (D2) ter minimalno delovanje zvez se nacionalnim panožnim
športnim zvezam dodelijo toÿke glede na skupino, v katero so razvršÿene po modelu
vrednotenja športnih panog.
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Tabela 1
skupina po
modelu

pavšalno število toþk
individualni športi

pavšalno število miselni
športi2

pavšalno število toþk
kolektivni športi1

1

6.000

4.000

1600

2

4.000

2.000

800

3

1.000

1.000

400

4

500

500

200

5

250

250

100

þe obstaja veÿ panožnih zvez iste športne panoge, ki se prijavijo na sredstva fundacije, in iz
modela vrednotenja športnih panog ni razvidno njihovo vrednotenja, se predpisano število
toÿk deli s številom panožnih zvez, ki izvajajo reprezentanÿne programe.
4. Tekmovalne dosežke fundacija vrednoti s kategorizacijo OKS. Pri tem programom
nacionalnih panožnih zvez komisija ne upošteva rezultatov, doseženih v klubskih
tekmovanjih. Ekipni rezultati v individualnih športnih panogah so ovrednoteni kot en
rezultat. Posamezen razred strokovna komisija ovrednoteni glede na vsebinski izraÿun, ki
izhaja iz nacionalnega programa športa na tem podroÿju.
Tabela 2
individualne panoge
(toþk)

kolektivne panoge
(za eno ekipo toþk)

SR

2.080

10.560

MR

1.560

8.640

PR

780

4.320

V ekipnih športnih panogah, kjer imajo v isti konkurenci (npr. moški ÿlani) kategoriziranih
veÿ ekip, se druge ekipe vrednotijo poloviÿno.
Tekmovalni dosežki so ovrednoteni tudi glede na uspešnost posamezne športne panoge v
modelu vrednotenja športnih panog.
Tabela 3
skupina

ponder

1

1,00

2

0,70

3

0,35

4

0,10

5

0,05

þe tekmovalni dosežki v posameznih športnih panogah niso ovrednoteni s kategorizacijo
OKS, jih ovrednoti strokovna komisija sama.

1

Vrednosti v prvih dveh skupinah za kolektivne športe so nižje, ker se ekipne panoge na EP in SP ne uvrstijo vsakiþ, zato
imajo nižje stroške. ýe se uvrstijo na prvenstva, pa se jim nižji pavšal kompenzira skozi veþje število kategoriziranih
razredov.
2
Miselni športi imajo zaradi znaþilnosti trenažnega procesa bistveno nižje stroške priprav.
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5. Toÿke za priprave na evropska in svetovna prvenstva ter minimalno delovanje zvez in
tekmovalni dosežki so medsebojno primerljive. Seštevek toÿk iz obeh delov predstavlja
osnovo za izraÿun sredstev, ki jih za ta namen opredeli strokovna komisija.
6. Pri tekmovalnih dosežkih se upoštevajo tudi pomembni rezultati v zadnjem letu.
Strokovna komisija opredeli višino sredstev, ki jih bo razdelila po tem merilu. Za vrednotenje
tega merila upošteva osvojene medalje na najveÿjih tekmovanjih. Ti tekmovalni dosežki se
vrednotijo glede na raven tekmovanja in skupino, v katero so razvršÿene nacionalne panožne
športne zveze po modelu vrednotenja športnih panog.
Tabela 4
skupina po modelu

število toþk individualni
športi

število toþk kolektivni športi

1

12

36

2

8

24

3

4

12

4

2

6

5

1

3

Tabela 5
tekmovanje (þlansko – D1)

koliþnik

OI

1,0

SP, SPP skupna uvrstitev

0,8

EP

0,6

LUNI, SI

0,4

ZUNI

0,1

Tabela 6
tekmovanje (nižje starostne
skupine – D2)

koliþnik

MSP, MEP

1,0

EYOF

0,5

7. Programi veÿpanožnih nacionalnih reprezentanc in Zveze za šport invalidov Slovenije se
vrednotijo loÿeno glede na vsebino teh programov (število tekmovalcev, obseg priprav in
tekmovanja) in javni interes, ki jim ga pripisuje fundacija (razvoj vrhunskega športa,
zmožnosti financiranja fundacije glede na možnosti financiranja iz drugih virov). Vsebina
programov je vrednotena v 1000 SIT glede na ocenjeno vrednost vrhunskega športa v
programu, javni interes pa s koliÿnikom v razponu 0,1 do 1,0 (najveÿji javni interes).
8. Ker je število mladinskega razreda na podroÿju D2 pogojeno z znaÿilnostjo športne panoge,
se za vrednotenje tekmovalnih dosežkov uporablja perspektivni razred in vrednotenje
programov reprezentanc skladno s toÿko 1.
9. Komisija glede na analizo veÿpanožnih reprezentanÿnih programov, indeksa sredstev
fundacije v primerjavi s preteklim letom in analizo doseženih medalj v zadnjem letu opredeli:
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koliko sredstev se nameni programom nacionalnih panožnih zvez in kakšen delež drugim
izvajalcem;
kolikšen del sredstev za programe nacionalnih panožnih zvez se razdeli za priprave
športnikov in minimalno delovanje zvez ter tekmovalne dosežke (po merilu kategorizacije
OKS) in kakšen delež za pomembne rezultate v zadnjem letu (po merilu medalj na veÿjih
tekmovanjih v zadnjem letu).

10. Razdelitev sredstev komisija oblikuje tako, da nacionalnim panožnim športnim zvezam dodeli
sredstva z indeksnim odstopanjem glede na lanskoletno delitev v razponu od 75 do 125
odstotka, preraÿunano skladno z indeksom rasti razpisanih sredstev. Izjemoma lahko svet
fundacije na predlog komisije dodeli sredstva izven tega razpona.
Postopek finanÿnega vrednotenja programov na podroÿju D1:
1. na podlagi modela vrednotenja športnih panog se športne panoge razvrsti v pet skupin
2. pri vrednotenju vsebine programov se športni panogi dodeli število toÿk iz tabele 1
3. pri vrednotenju tekmovalnih dosežkov se število kategoriziranih športnikov (v svetovnem
mednarodnem in perspektivnem razredu), za vsak razred posebej, pomnoži s številom
toÿk v tabeli 2 in s koliÿnikom iz tabele 3, glede nato v kateri skupini je program športne
panoge
4. pri vrednotenje programov glede na pomembne rezultate v zadnjem letu se število
osvojenih kolajn pomnoži s številom toÿk v tabeli 4 in glede na rang tekmovanja s
koliÿnikom v tabeli 5 oziroma 6
5. programu se sredstva fundacije dodelijo na podlagi produkta med vsoto toÿk dobljenih
pri vrednotenju vsebine programov, vrednotenju tekmovalnih dosežkov ter vrednotenju
programov glede na pomembne rezultate v zadnjem letu in vrednostjo toÿke na podroÿju
D1 oziroma D2
Postopek finanÿnega vrednotenja programov na podroÿju D2:
1. na podlagi modela vrednotenja športnih panog se športne panoge razvrsti v pet skupin
2. pri vrednotenju vsebine programov se športni panogi dodeli število toÿk iz tabele 1
3. pri vrednotenju tekmovalnih dosežkov se število kategoriziranih športnikov
(perspektivnem razredu) pomnoži s številom toÿk v tabeli 2 in s koliÿnikom iz tabele 3,
glede nato v kateri skupini je program športne panoge
4. pri vrednotenju programov glede na pomembne rezultate v zadnjem letu se število
osvojenih kolajn pomnoži s številom toÿk v tabeli 4 in glede na rang tekmovanja (samo za
mladinska tekmovanja) s koliÿnikom v tabeli 5 oziroma 6
5. programu se sredstva fundacije dodelijo na podlagi produkta med vsoto toÿk dobljenih
pri vrednotenju vsebine programov, vrednotenju tekmovalnih dosežkov ter vrednotenju
programov glede na pomembne rezultate v zadnjem letu in vrednostjo toÿke na podroÿju
D1 oziroma D2
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Na podlagi 12.b in 13. ÿlena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00 in 79/03) je Svet fundacije na 41. seji dne 19.09.2006 seji sprejel

NAþIN IZBORA PROGRAMOV NA PODROþJU INTERESNE ŠPORTNE
VZGOJE OTROK IN MLADINE, ŠPORTNIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV IN
ŠPORTNE REKREACIJE (D3)
Pravilnik fundacije doloÿa, da imajo prednost pri izboru izvajalcev letnega programa fundacije nepridobitne
organizacije. Med kandidati, ki so že prejeli sredstva fundacije, pa imajo prednost pri izboru tisti, ki so uspešno
realizirali dodeljena sredstva fundacije (12.b ÿlen).
Pri izboru programov dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne
rekreacije imajo ob enakih pogojih prednost programi športnih društev in njihovih združenj oziroma zvez. Na
podroÿju športne rekreacije imajo prednost pri izboru množiÿne športno-rekreativne prireditve (13. ÿlen).
Skladno z navedenim je strokovna komisija pripravila naÿin izbora programov na tem podroÿju. Na podlagi zgoraj
opredeljenih meril je z opisniki opredeljeno toÿkovanje posameznega programa. Najprej se opravi izbor programov,
nato pa financiranje izbranih programov.
IZBOR PROGRAMOV
Kazalec: STATUS KANDIDATA
Namen vrednotenja: Zaradi izjemno velikega števila programov mora fundacija narediti oster izbor vlog. Eno od
meril pravilnika je, da imajo prednost pri izboru nepridobitne organizacije, drugo pa, da imajo ob enakih pogojih
prednost programi združenj oz. zvez športnih društev.
Naÿin vrednotenja: Strokovne službe ovrednotijo status kandidata in s tem povezano naravo izvajanja programa.
10 – nepridobitno izvajanje na nacionalni ali regionalni ravni: NPŠZ, NŠZ, OŠZ, OKS
6 – nepridobitno izvajanje na lokalni ravni: ŠD, ZŠ, OŠ, SŠ, O
1 – pridobitno izvajanje oz. nepridobitno izvajanje nešportnih organizacij: GDŠ, ZŠD, drugo
Kazalec: MOŽNOST URESNIþEVANJA JAVNEGA INTERESA NA PODROþJU ŠPORTA S PROGRAMOM
Namen vrednotenja: Fundacija želi sofinancirati tiste programe, ki imajo veÿje možnosti uresniÿevanja javnega
interesa na podroÿju športa. Pri tem se upoštevajo vsebinski vidiki programa.
1. Javni interes na tem podroÿju predstavljajo programi športnih dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in
mladine, športa študentov in športne rekreacije, ne pa programi, kjer gre pretežno za promocijo in obvešÿanje o
športnih programih, usposabljanje kadrov ali tekmovalni šport. Veÿji javni interes predstavljajo športni programi
z vsebinami, ki imajo veÿje pozitivne vplive na zdravje ljudi in programi, ki bolje odražajo vsebino projektov, ki
jih je razpisala fundacija na tem podroÿju.
2. Programi, kjer je šport le sredstvo za dosego doloÿenih ciljev (zdravstveni, socialni, humanitarni, preventivni
programi ipd.) le delno uresniÿujejo javni interes na podroÿju športa.
3. Na podroÿju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije slabo uresniÿujejo javni interes
programi ligaških tekmovanj. Slabše uresniÿujejo javni interes tudi programi drugih oblik tekmovanj z izjemo
množiÿnih športno rekreativnih prireditev.
4. Med programi interesne športne vzgoje otrok in mladine bolje uresniÿujejo javni interes programi krovnih
športnih organizacij. Sredstva za programe športne vadbe se dodelijo obÿinskim športnim zvezam in
nacionalnim športnim ter panožnim zvezam, ki združujejo programe svojih ÿlanic – športnih društev, delujoÿih
na doloÿenem podroÿju. Športnim društvom se sredstva za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine
neposredno dodelijo le, ÿe na regionalnem podroÿju ni prijavljenih podobnih programov krovnih športnih
organizacij. Med takšnimi programi imajo prednost programi društev, ki se izvajajo na veÿ krajih oz. programi z
veÿ prireditvami.
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5. Na podroÿju športne rekreacije se javni interes bolje uresniÿuje prek množiÿnih prireditev. Fundacija želi
spodbuditi prirejanje razliÿnih novih množiÿnih prireditev, ne zgolj uveljavljenih. Prednost bodo imele nove
množiÿne prireditve z veÿjim deležem volonterskega dela in veÿjim številom udeležencev. Z vidika razvoja novih
ali manjkajoÿih programov športne rekreacije se v izbor lahko uvrsti tudi nekatere programe športno rekreativne
vadbe, ki jih izvajajo nacionalne panožne in nacionalne športne zveze.
6. Za športne dejavnosti študentov se nameni okoli 10% sredstev na tem podroÿju. Z namenom prepreÿevanja
financiranja programov študentskih športnih tekmovanj, ki se podvajajo, se sredstva za posamezne tovrstne
programe namenijo za programe krovne organizacije na podroÿju študentskega športa, v katere je vkljuÿeno
veÿje število študentskih športnih društev in drugih organizacij, prek katerih se v študentska športna tekmovanja
vkljuÿujejo študenti. Prednost pri sofinanciranju imajo programi študentskih športnih tekmovanj, ki so vkljuÿeni
v tekmovalne sisteme mednarodne študentske organizacije. Poleg študentskih športnih tekmovanj javni interes
na tem podroÿju dobro uresniÿujejo nekatere množiÿne študentske športne prireditve, ki so namenjene širši
populaciji študentov.
Naÿin vrednotenja: Strokovna komisija ovrednoti možnost uresniÿevanja javnega interesa s programom z naslednjimi
ocenami:
10 – v celoti uresniÿuje javni interes
6 – pretežno uresniÿuje javni interes
3 – delno uresniÿuje javni interes
0 – slabo uresniÿuje javni interes
Kazalec: PROSTORSKA RAZPRŠENOST PROGRAMOV
Namen vrednotenja: Fundacija želi glede na demografske znaÿilnosti in prijavljene programe enakomerno financirati
programe po obmoÿju cele Slovenije. Prednost daje programom, ki se izvajajo na širšem podroÿju. Na podlagi tega
izhodišÿa se omeji tudi število podobnih programov posameznega kandidata.
Naÿin vrednotenja: Strokovna komisija ovrednoti zadovoljevanje kriterija prostorske razpršenosti s programom z
naslednjimi ocenami:
9 – v statistiÿni regiji primanjkuje programov oz. izvajanje programa v veÿ regijah
6 – program dobro odraža prostorsko razpršenost
3 – zasiÿenost s programi v statistiÿni regiji ali zasiÿenost s podobnimi programi istega izvajalca, kljub temu, da
program dobro odraža prostorsko razpršenost
0 – zasiÿenost s podobnimi programi istega izvajalca ali drugo
Komisija pri vrednotenju upošteva prostorsko razpršenost, ki je ožja od razpršenosti zgolj po statistiÿnih regijah.
Najprej opredeli zasiÿenost za celo statistiÿno regijo, nato pa posameznim programom doda oz. odvzame 3 toÿke
glede na mikrolokacijo in število podobnih programov posameznega izvajalca.
Programi, ki zberejo najmanj 21 od 29 toÿk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija.
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FINANCIRANJE IZBRANIH PROGRAMOV
Predlog financiranja strokovna komisija oblikuje na podlagi naslednjih kazalcev, ki jih opredeli glede na analizo
prispelih vlog in postopka finanÿnega vrednotenja programov.
Kazalci in njihov pomen pri vrednotenju programov:

kazalec
Vrednost programa
Uresniÿevanje javnega interesa na podroÿju športa s programom

število toÿk
0 - 100
0 - 100

Opis kazalcev:
x Pri opredeljevanju vrednosti programa strokovna komisija upošteva:
o obseg programa (število udeležencev programov, število vadbenih ur v letu, število izvajalcev
programa, vrednost programa),
o organizacijske znaÿilnosti (krajevna razpršenost programa, število podizvajalcev programa,
kadrovska struktura izvajanja programa),
o finanÿni naÿrt programa (stroškovno strukturo programa – delež neposrednih in režijskih stroškov
programa, vrsta stroškov, cena programa in preglednost sistema financiranja izvajalcev programov)
in
o možnost realizacije programa (realizacija sredstev v preteklih letih in možnost realizacije z vidika
drugih predvidenih sofinancerjev ob upoštevanju finanÿnega naÿrta, organizacije in obsega).
x Uresniÿevanja javnega interesa. Fundacija želi izdatneje sofinancirati tiste programe, ki imajo po mnenju
fundacije veÿje možnosti uresniÿevanja javnega interesa na podroÿju športa. Fundacija želi financirati
programe, ki so namenjeni razliÿnim ciljnim skupinam, še posebej pa otrokom in mladini. V ta namen
fundacija zasleduje naslednje okvirno razmerje (odvisno od števila in kakovosti prijavljenih programov na
posameznih podpodroÿjih): programi za otroke in mladino 70%, programi športne rekreacije 20% in
programi športa študentov 10%. Fundacija zasleduje tudi vsebinsko razpršenost (razliÿni športi) in ustrezno
regionalno razpršenost sofinanciranja programov. Veÿje možnosti uresniÿevanja javnega interesa na
podroÿju športa in s tem višjo oceno, dosežejo programi:
o ki bolje odražajo vsebino projektov, ki jih je razpisala fundacija na podroÿju interesne športne
vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacij,
o ki jih izvajajo športna društva pod okriljem svoje krovne športne organizacije (opredeljena mreža
društev skupaj s krovno organizacijo),
o ki imajo veÿje pozitivne vplive na zdravje ljudi,
o ki nudijo veÿjo dodano vrednost sofinanciranja s strani fundacije; fundacija v veÿji meri sofinancira
programe, kjer lahko priÿakuje veÿji uÿinek njenega sofinanciranja (npr. multipliciranje sredstev
fundacije v enakem deležu iz drugih virov, znižanje cene), manj pa programe z manjšim
priÿakovanim uÿinkom (npr. zmožnost pokritja stroškov programa z drugimi sredstvi, izvajanje
programov brez sofinanciranja fundacije v podobnem obsegu, za isto ceno in z isto kakovostjo,
programi, ki predstavljajo dejavnost zgolj v enem športu),
o razliÿnih športnih vsebin, pri katerih šport ni le sredstvo za doseganje drugih ciljev programa oz. ni
izpostavljen kakšen drug namen izvajanja programov (npr. zdravstveni ali socialni); izhodišÿe fundacije
pri tovrstnih programih je namreÿ nižji delež financiranja zaradi drugih virov sofinanciranja.
Postopek finanÿnega vrednotenja programov:
Strokovna komisija fundacije doloÿi višino sofinanciranja programa po naslednjem postopku:
1. na podlagi zmnožka obeh kazalcev posamezni program dobi število toÿk
2. vrednost toÿke izraženo v EUR se dobi tako, da se razpisana sredstva na podroÿju D3 deli z vsoto števila
toÿk vseh programov
3. višino sofinanciranja programa se doloÿi s zmnožkom med vrednostjo toÿke in številom toÿk, ki jih je
posamezni program prejel pri vrednotenju
4. sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 50.000 SIT natanÿno.
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Na podlagi 12.b in 13. ÿlena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00 in 79/03) je Svet fundacije na 41. seji dne 19.09.2006 seji sprejel

NAþIN IZBORA PROGRAMOV NA PODROþJU DRUGIH PROGRAMOV (D4)
Pravilnik fundacije doloÿa, da imajo prednost pri izboru izvajalcev letnega programa fundacije nepridobitne
organizacije. Med kandidati, ki so že prejeli sredstva fundacije, pa imajo prednost pri izboru tisti, ki so
uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije (12.b ÿlen).
Pri izboru drugih programov (D4) imajo ob enakih pogojih prednost programi športnih društev in njihovih
združenj oziroma zvez (13. ÿlen).
Skladno z navedenim je strokovna komisija pripravila naÿin izbora programov na tem podroÿju. Na podlagi
zgoraj opredeljenih meril je z opisniki opredeljeno toÿkovanje posameznega programa. Najprej se opravi
izbor programov, nato pa financiranje izbranih programov.
IZBOR PROGRAMOV
Kazalec: STATUS KANDIDATA
Namen vrednotenja: Zaradi izjemno velikega števila programov mora fundacija omejiti število
sofinanciranih programov. Eno od meril pravilnika je, da imajo prednost pri izboru nepridobitne
organizacije. Izhodišÿe dela pristojne strokovne komisije je, da daje prednost pri izboru programom
krovnih športnih organizacij, saj le-te združujejo informacije na višji ravni in zajemajo veÿje število
uporabnikov le-teh.
Naÿin vrednotenja: Strokovne službe ovrednotijo status kandidata in s tem povezano naravo izvajanja
programa.
10 – nepridobitno izvajanje na nacionalni ali regionalni ravni: NPŠZ, NŠZ, OŠZ, OKS
6 – nepridobitno izvajanje na lokalni ravni: ŠD, ZŠ, OŠ, SŠ
4 – pridobitno izvajanje oz. nepridobitno izvajanje nešportnih organizacij: GDŠ, ZŠD, drugo
Kazalec: MOŽNOST URESNIþEVANJA JAVNEGA INTERESA NA PODROþJU ŠPORTA S
PROGRAMOM
Namen vrednotenja: Fundacija želi sofinancirati tiste programe, ki imajo veÿje možnosti uresniÿevanja
javnega interesa na podroÿju športa. Pri tem se upoštevajo vsebinski vidiki programa (program v vlogi
pospeševanja D3, umešÿenost vsebine programa v shemo raznovrstnosti izbranih programov) in dodana
vrednost sofinanciranja s strani fundacije.
x Na podroÿju informiranja ljudi o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem podroÿju
imajo prednost pri izboru programi krovnih športnih organizacij, saj le-ti združujejo informacije na višji
ravni in zajemajo veÿje število uporabnikov le-teh.
x Med programi informiranja imajo prednost programi celostnega vsebinskega informiranja o športno
rekreativnih dejavnostih in programi informiranja o športno rekreativnih dejavnostih, ki dosegajo širši
krog uporabnikov. S tega vidika so manj pomembni programi predstavitve in naštevanja športno
rekreativnih dejavnosti v elektronski ali tiskani obliki ter programi kongresov in posvetov o športno
rekreativnih dejavnostih.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

x

x
x
x

Št.

106 / 13. 10. 2006 /

Stran

8107

Na podroÿju promocije športno rekreativnih dejavnosti fundacija financira programe rednih tedenskih
oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega. S tega vidika v izbor niso vkljuÿeni programi, katerih
namen je promovirati tekmovalni šport ali so za promocijo izbrali prireditve oz. želijo promovirati
posamezno športno zvrst na ožjem regionalnem podroÿju.
Med programi muzejske dejavnosti na podroÿju športa imajo prednost programi državnih muzejev,
opredeljenih z zakonom o varstvu kulturne dedišÿine, ki pomembneje prispevajo k uveljavitvi
nacionalne identitete na podroÿju športa.
Med programi informiranja in promocije športno rekreativnih dejavnostih, pri katerih je poleg
športnega izpostavljen tudi kakšen drug namen izvajanja programov (npr. zdravstveni ali socialni),
imajo prednost programi, ki lahko zagotovijo vsaj ÿetrtinsko sofinanciranje iz sredstev drugih sfer.
Pri izboru imajo prednost tisti programi, kjer lahko fundacija priÿakuje veÿji uÿinek njenega
sofinanciranja. Pri tem se upošteva morebitno podvajanje z vsebinami drugih programov, možnost
drugih virov sredstev za izvedbo programa, realizacija sredstev fundacije v preteklosti, financiranje veÿ
programov kandidata.

Naÿin vrednotenja: Strokovna komisija ovrednoti možnost uresniÿevanja javnega interesa s programom z
naslednjimi ocenami:
10 – v celoti uresniÿuje javni interes
6 – pretežno uresniÿuje javni interes
3 – delno uresniÿuje javni interes
0 – slabo uresniÿuje javni interes
Programi, ki zberejo najmanj 14 od 20 toÿk, se uvrstijo v izbor programov, ki jih sofinancira
fundacija.
FINANCIRANJE IZBRANIH PROGRAMOV
Predlog financiranja komisija oblikuje na podlagi naslednjih kazalcev, ki jih opredeli glede na analizo
prispelih vlog in postopka finanÿnega vrednotenja programov.
Kazalci in njihov pomen pri vrednotenju programov:
kazalec
Vrednost programa
Uresniÿevanje javnega interesa na podroÿju športa s programom

število toÿk
0 - 100
0 - 100

Opis kazalcev:
x Pri vrednotenju vrednosti programa strokovna komisija upošteva:
o obseg programa (število ur, število izvajalcev, vrednost programa),
o organizacijske znaÿilnosti (krajevna razpršenost programa, število podizvajalcev programa,
kadrovska struktura izvajanja programa),
o finanÿni naÿrt programa (stroškovno strukturo programa – delež neposrednih in režijskih
stroškov programa, vrsta stroškov, cena programa in preglednost sistema financiranja
izvajalcev programov) in
o možnost realizacije programa (realizacija sredstev v preteklih letih in možnost realizacije z
vidika drugih predvidenih sofinancerjev ob upoštevanju finanÿnega naÿrta, organizacije in
obsega).
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Uresniÿevanja javnega interesa. Strokovna komisija višje vrednoti tiste programe, ki imajo po
mnenju fundacije veÿje možnosti uresniÿevanja javnega interesa na podroÿju športa. Višjo oceno
tega kazalca dosežejo programi:
o ki bolje odražajo vsebino projektov, ki jih je razpisala fundacija na podroÿju drugih
programov,
o ki imajo veÿje pozitivne vplive na zdravje ljudi,
o kjer lahko fundacija priÿakuje veÿjo dodano vrednost njenega sofinanciranja; (npr.
multipliciranje sredstev fundacije v enakem deležu iz drugih virov, znižanje cene), manj pa
programe z manjšim priÿakovanim uÿinkom (npr. zmožnost pokritja stroškov programa z
drugimi sredstvi, izvajanje programov brez sofinanciranja fundacije v podobnem obsegu, za
isto ceno in z isto kakovostjo); s tega vidika fundacija zaradi omejenih sredstev in velikih
stroškov programov promocije športno rekreativnih dejavnosti skuša doseÿi veÿji uÿinek z
osredotoÿenjem sredstev na manjše število tovrstnih programov,
o ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije v preteklih letih (le med prosilci, ki so
že prejeli sredstva fundacije).

Postopek finanÿnega vrednotenja programov:
Strokovna komisija fundacije doloÿi višino sofinanciranja programa po naslednjem postopku:
1. na podlagi zmnožka obeh kazalcev posamezni program dobi število toÿk
2. vrednost toÿke izraženo v EUR se dobi tako, da se razpisana sredstva na podroÿju D4 deli z vsoto
števila toÿk vseh programov
3. višino sofinanciranja programa se doloÿi s zmnožkom med vrednostjo toÿke in številom toÿk, ki jih
je posamezni program prejel pri vrednotenju,
4. sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 50.000 SIT natanÿno.
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Na podlagi 12.b in 13. ÿlena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00 in 79/03) je Svet fundacije na 41. seji dne
19.09.2006 seji sprejel

NAþIN IZBORA PROGRAMOV NA PODROþJU PROGRAMOV
RAZISKOVANJA IN RAZVOJA ŠPORTA (RR)
Pravilnik fundacije doloÿa, da imajo prednost pri izboru izvajalcev letnega programa fundacije
nepridobitne organizacije. Med kandidati, ki so že prejeli sredstva fundacije, pa imajo prednost pri
izboru tisti, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije (12.b ÿlen).
Prednost pri izboru programov raziskovanja in razvoja športa imajo programi, ki izpolnjujejo
pogoje iz 10. ÿlena in so ob enakih pogojih finanÿno ugodnejši za uporabnike (15. ÿlen).
Skladno z navedenim je strokovna komisija pripravila naÿin izbora programov na tem podroÿju.
Na podlagi zgoraj opredeljenih meril je z opisniki opredeljeno toÿkovanje posameznega
programa. Najprej se opravi izbor programov, nato pa financiranje izbranih programov.
IZBOR VLOG
Kazalec: MOŽNOST URESNIþEVANJA JAVNEGA INTERESA NA PODROþJU ŠPORTA
S PROGRAMOM
Namen vrednotenja: Fundacija želi sofinancirati tiste programe, ki imajo veÿje možnosti
uresniÿevanja javnega interesa na podroÿju športa. Pri tem se upošteva vsebinski vidik programa
(skladnost predmeta programa s podroÿjem sofinanciranja, uporabnost programa v športni
praksi, športna panoga z vidika nacionalnega modela vrednotenja panog, mnenja nacionalnih
panožnih športnih zvez itd.) in možnost dodane vrednosti sofinanciranja s strani fundacije
(možnosti sofinanciranja iz drugih virov, podvajanje vsebine z drugimi programi ipd.).
Naÿin vrednotenja: Strokovna komisija ovrednoti možnost uresniÿevanja javnega interesa s
programom z naslednjimi ocenami:
10 – v celoti uresniÿuje javni interes
6 – deloma uresniÿuje javni interes
0 – slabo uresniÿuje javni interes
Kazalec: POMEMBNOST PROGRAMA
Namen vrednotenja: Fundacija želi sofinancirati tiste programe, ki so pomembni na višji ravni
organiziranosti slovenskega športa.
Naÿin vrednotenja: Strokovna komisija ovrednoti pomembnost z naslednjimi ocenami:
10 – nacionalna raven
6 – regionalna raven
2 – lokalna raven
Kazalec: ZMOŽNOST REALIZACIJE PROGRAMA
Namen vrednotenja: Fundacija želi financirati programe, ki imajo možnosti za udejanjanje. Le-te
se kažejo v kadrovskem, prostorskem in finanÿnem potencialu programa. Izkušnje preteklih let
kažejo, da so programi veÿkrat želje kot pa dejanske zmožnosti kandidatov.
Naÿin vrednotenja: Strokovne službe in predsednik komisije ovrednotijo zmožnosti realizacije
programa z naslednjimi ocenami:
10 – dobre zmožnosti in uspešna realizacija v preteklih letih
6 – solidne zmožnosti; delno uspešna realizacija v preteklih letih oz. prviÿ kandidirajo za podobne
programe
0 – slabe zmožnosti oz. slaba realizacija sredstev v preteklih letih
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Programi, ki zberejo najmanj 22 od 30 toÿk, se uvrstijo v izbor vlog, ki jih v nadaljnjem
vrednotenju obravnava komisija.
FINANCIRANJE IZBRANIH PROGRAMOV
Predlog financiranja komisija oblikuje na podlagi naslednjih kazalcev, ki jih opredeli glede na
analizo prispelih vlog in postopka finanÿnega vrednotenja programov.
Kazalci in njihov pomen pri vrednotenju programov:
kazalec
Vrednost programa
Uresniÿevanje javnega interesa na podroÿju športa s programom

število toÿk
0 - 100
0 - 100

Opis kazalcev:
x Pri ocenjevanju vrednosti programa strokovna komisija upošteva:
o obseg programa (predraÿunska vrednost, število udeležencev, obseg storitev)
o možnost realizacije programa (realizacija sredstev v preteklih letih in možnost
realizacije z vidika drugih predvidenih sofinancerjev ob upoštevanju finanÿnega
naÿrta, organizacije in obsega).
x Uresniÿevanja javnega interesa. Fundacija želi sofinancirati programe raziskovanja in
razvoja v športu, ki pokrivajo razliÿne dejavnosti športa, od vrhunskega šport do športa
otrok in mladine. Strokovna komisija višje vrednoti tiste programe, ki imajo po mnenju
fundacije veÿje možnosti uresniÿevanja javnega interesa na podroÿju športa. Višjo oceno
tega kazalca dosežejo programi z naslednjimi znaÿilnostmi.
o Aplikativni programi, ki se izvajajo pod okriljem krovnih športnih organizacij oz.
so v njihovem interesu.
o Programi, ki nudijo veÿjo dodano vrednost sofinanciranja s strani fundacije.
Fundacija v veÿji meri sofinancira programe, kjer lahko priÿakuje veÿji uÿinek
njenega sofinanciranja (npr. programi, ki pokrivajo potrebe veÿ športov,
multipliciranje sredstev fundacije v enakem deležu iz drugih virov, znižanje cene),
manj pa programe z manjšim priÿakovanim uÿinkom (npr. zmožnost pokritja
stroškov programa z drugimi sredstvi). Na posameznih podpodroÿjih (tehnologije
ter programi spremljanja in razvoja treninga) zato svoj delež omejuje s 50%
sofinanciranjem realizirane vrednosti programov.
o Manjkajoÿi programi strokovnega usposabljanja in izobraževanja strokovnih
delavcev v športu, ki usposabljajo pretežno volunterske športne delavce.
Fundacija s sofinanciranjem skuša doseÿi izvedbo programov, ki se ne realizirajo
zaradi premajhnega števila udeležencev ali doseÿi nižjo ceno usposabljanja za
udeležence, ÿe se na ta program prijavi dovolj kandidatov.
o Pri sofinanciranju znanstveno raziskovalnih projektov imajo veÿjo možnost
uresniÿevanja javnega interesa na podroÿju športa programi, ki so bolj ozko
povezani z raziskovalno problematiko športa in prikažejo veÿjo dodano vrednost
sofinanciranja fundacije. Fundacija bo enakomerno financirala projekte
znanstvenega raziskovanja na razliÿnih podroÿjih športa.
Postopek finanÿnega vrednotenja programov:
Strokovna komisija fundacije doloÿi višino sofinanciranja programa po naslednjem postopku:
1. na podlagi zmnožka obeh kazalcev posamezni program dobi število toÿk
2. vrednost toÿke izraženo v EUR se dobi tako, da se razpisana sredstva na podroÿju D4
deli z vsoto števila toÿk vseh programov
3. višino sofinanciranja programa se doloÿi s zmnožkom med vrednostjo toÿke in številom
toÿk, ki jih je posamezni program prejel pri vrednotenju,
4. sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 50.000 SIT natanÿno.
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Na podlagi 12.b in 13. ÿlena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00 in 79/03) je Svet fundacije na 41. seji dne
19.09.2006 seji sprejel

NAþIN IZBORA PROGRAMOV NA PODROþJU PROGRAMOV
ZALOŽNIŠTVA V ŠPORTU (Z)
Pravilnik fundacije doloÿa, da imajo prednost pri izboru izvajalcev letnega programa fundacije
nepridobitne organizacije. Med kandidati, ki so že prejeli sredstva fundacije, pa imajo prednost pri
izboru tisti, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije (12.b ÿlen).
Prednost pri izboru programov založništva v športu imajo programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 11.
ÿlena in so ob enakih pogojih finanÿno ugodnejši za uporabnike (16. ÿlen).
Skladno z navedenim je strokovna komisija pripravila naÿin izbora programov na tem podroÿju.
Na podlagi zgoraj opredeljenih meril je z opisniki opredeljeno toÿkovanje posameznega
programa. Najprej se opravi izbor programov, nato pa financiranje izbranih programov.
IZBOR VLOG
Kazalec: MOŽNOST URESNIþEVANJA JAVNEGA INTERESA NA PODROþJU ŠPORTA
S PROGRAMOM
Namen vrednotenja: Fundacija želi sofinancirati tiste programe, ki lahko bolje uresniÿujejo javni
interes na podroÿju športa. Pri tem se upošteva vsebinski vidik programa (pojavna oblika športa),
predmet programa (zvrst založništva, npr. priroÿnik, bilten, revija), uporabnost programa v
športni praksi, pomen športne panoge z vidika nacionalnega modela vrednotenja panog itd. S
tega vidika bo fundacija dajala prednost pri financiranju programom založništva, ki so ozko
povezani s športom. Naÿeloma ne bo financirala: poljudne športne literature, prevodov sodniške
literature, promocijskega gradiva, biltenov s tekmovalnimi rezultati, publikacij z mejnimi
vsebinami športa ipd. Med publikacijami, ki so že izdane, fundacija financira samo publikacije iz
zadnjega leta.
Naÿin vrednotenja: Strokovna komisija ovrednoti možnost uresniÿevanja javnega interesa s
programom z naslednjimi ocenami:
10 – v celoti uresniÿuje javni interes
6 – deloma uresniÿuje javni interes
0 – slabo uresniÿuje javni interes
Kazalec: ZMOŽNOST REALIZACIJE PROGRAMA
Namen vrednotenja: Fundacija želi financirati programe, ki imajo zmožnosti za udejanjanje v
razpisnem letu. Izkušnje preteklih let kažejo, da so programi veÿkrat želje kot pa dejanske
zmožnosti kandidatov. V procesu vrednotenja programov bo komisija zato od kandidatov v
vpogled zahtevala dokazila o realizaciji programov (pripravljena gradiva). Prednost pri
sofinanciranju bodo imeli programi, ki so v sklepni fazi.
Naÿin vrednotenja: Strokovne službe in predsednik komisije ovrednotijo zmožnosti realizacije
programa na podlagi pripravljenih in predstavljenih gradiv, realizacije sredstev v predhodnih letih
in reference avtorjev z naslednjimi ocenami:
10 – dobre zmožnosti in uspešna realizacija v preteklih letih ter ustrezne reference avtorjev
6 – solidne zmožnosti; delno uspešna realizacija v preteklih letih oz. prviÿ kandidirajo za podobne
programe; avtor še nima referenc s podroÿja objave
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0 – slabe zmožnosti oz. slaba realizacija sredstev v preteklih letih; avtor brez referenc s podroÿja
objave
Komisija najprej vrednosti programe po kazalcu »Možnost uresniÿevanja javnega interesa na
podroÿju športa s programom«. Kandidate s programi, ki so vrednoteni z veÿ kot 6 toÿkami,
pozove, da dostavijo pripravljena gradiva in pogodbe z založniki, v primeru, da ne bodo sami
založili publikacij. Kandidate, ki imajo prijavljenih veÿ programov, komisija pozove, da
prednostno razvrstijo svoje programe.
Na podlagi navedenih informacij in realizacije sredstev v preteklih letih komisija ovrednoti
programe po drugem kazalcu: »Zmožnost realizacije programa«.
Programi, ki zberejo najmanj 16 od 20 toÿk, se uvrstijo v izbor vlog, ki jih v nadaljnjem
vrednotenju obravnava komisija.
FINANCIRANJE IZBRANIH PROGRAMOV
Predlog financiranja komisija oblikuje na podlagi naslednjih kazalcev, ki jih opredeli glede na
analizo prispelih vlog in postopka finanÿnega vrednotenja programov.
Kazalci in njihov pomen pri vrednotenju programov:
kazalec
Vrednost programa
Uresniÿevanje javnega interesa na podroÿju športa s programom

število toÿk
0 - 100
0 - 100

Opis kazalcev:
x Pri vrednotenju obsega programa strokovna komisija upošteva:
o obseg programa (predviden obseg publikacije: avtorske pole, fotografije, naklado,
število letnih izdaj); orientacijska vrednost ocene za 50 toÿk je:
 publikacija 10 avtorskih pol besedila z naklado 500 izvodov
 revija A4 formata v obsegu 25 strani strokovnega besedila, ki izhaja
štirikrat letno v nakladi 1000 izvodov
 DVD ali videokaseta dolžine 30 minut z naklado 500 izvodov
Fundacija izvajalce s pogodbo zaveže, da lahko v primeru, da je program izveden v
obsegu, ki je za 15% nižji od napovedanega, sorazmerno z nižjim obsegom zniža
dodeljena sredstva.
x Uresniÿevanja javnega interesa. Fundacija želi glede na število in kakovost prijavljenih
programov enakomerno financirati programe razliÿnih delov športa (vrhunski šport,
športno rekreacijo, šport otrok in mladine) in športnih panog ter razliÿnih avtorjev.
Strokovna komisija višje vrednoti programe, ki imajo po mnenju fundacije veÿje možnosti
uresniÿevanja javnega interesa na podroÿju športa. To so programi z naslednjimi
znaÿilnostmi.
o Programi, ki bolje odražajo vsebino projektov, ki jih je razpisala fundacija na
podroÿju založništva v športu. þe se kandidati strinjajo s pogoji sofinanciranja
oblikovno zanimivih publikacij s temi vsebinami, jih fundacija sofinancira v veÿji
meri. S takšnim naÿinom skuša poveÿati dostopnost slovenskih športnih
publikacij ter dvigniti raven oblikovanja in poslediÿno privlaÿnosti tovrstnih
publikacij za ciljne skupine bralcev.
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o Publikacije, ki so pomembne za usposabljanje strokovnih delavcev v športu,
vendar njihovo izdajanje ni sofinancirano iz socialnih strukturnih skladov.
o Revije s strokovnimi vsebinami, ki jih izdajajo nacionalne športne zveze, revije s
strokovnimi vsebinami, namenjene otrokom in mladini, ter znanstvene revije. Pri
otroških in mladinskih revijah skuša fundacija doseÿi ÿim veÿjo dodano vrednost
v okviru obstojeÿih revij: poveÿati obseg športnih vsebin in zboljšati kakovost
prispevkov.
o Programi z višjo kakovostjo vsebine programa z vidika strokovnosti, izvirnosti,
izrazoslovja in jezikoslovja.
o Dodana vrednost sofinanciranja s strani fundacije. Fundacija v veÿji meri
sofinancira programe, kjer lahko priÿakuje veÿji uÿinek njenega sofinanciranja
(nove vsebine, bolj kakovostne vsebine, boljše oblikovanje, veÿje število izdaj oz.
natisov, nižja cena ipd.), manj pa programe z manjšim priÿakovanim uÿinkom
(npr. ponatisi, slabša realizacija sredstev iz preteklih let, zmožnost pokritja
stroškov programa z drugimi sredstvi).
Postopek finanÿnega vrednotenja programov:
Strokovna komisija fundacije doloÿi višino sofinanciranja programa po naslednjem postopku:
1. na podlagi zmnožka obeh kazalcev posamezni program dobi število toÿk
2. vrednost toÿke izraženo v EUR se dobi tako, da se razpisana sredstva na podroÿju D4
deli z vsoto števila toÿk vseh programov
3. višino sofinanciranja programa se doloÿi s zmnožkom med vrednostjo toÿke in številom
toÿk, ki jih je posamezni program prejel pri vrednotenju,
4. sredstva za posamezen program se zaokrožijo na 50.000 SIT natanÿno.
Fundacija za šport

Št. 11/06
Ob-28570/06
Na podlagi 12. in 12.a člena Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
67/98, št. 88/00, št. 79/03) (v nadaljevanju:
pravilnik), Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana,
Dunajska 51 (v nadaljevanju: fundacija) objavlja:
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2007,
2008 in 2009
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov
v okvirni višini 989.584 mio SIT (4,129.461
EUR), in sicer:
– v letu 2007 608,56 mio SIT (2,539.476
EUR), od tega
a) za projekt obnove ali novogradnje
zunanjih športnih površin do 300 mio SIT
(1,251.878 EUR);
b) za ostale programe gradnje športnih
objektov do 600 mio SIT (2,503.756 EUR);
– v letu 2008 190,512 mio SIT (794.992
EUR);
– v letu 2009 190,512 mio SIT (794.992
EUR).
2. Pogoji in merila sofinanciranja:
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje

za izvajanje dejavnosti na področju športa in
so lastniki športnih objektov oziroma investitorji novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije
ali vzdrževalnega dela na športnih objektih.
Prednost pri izboru bodo imele nepridobitne
športne organizacije.
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo največ 30% predračunske
vrednosti celotne investicije oziroma največ
50% predračunske vrednosti celotne investicije pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 15 mio SIT
(62.594 EUR).
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa dela fundacije,
so določeni v pravilniku fundacije.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov: Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2006. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov prejemnika),
– pripis “javni razpis” in

– identifikacijska številka, če je ob
razec izpolnjen prek spletnih strani fun
dacije, oziroma pripis »gradnja športnih
objektov«.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije, obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije in neuradna različica čistopisa pravilnika,
– projekti fundacije,
– priloga F: način izbora programov na
področju gradnje športnih objektov (O),
– uporabniški vodič za spletno aplikacijo,
– obrazec FŠO 2007 – O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe za koriščenje sredstev
fundacije.
5. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2007 za področje gradnje športnih objektov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Prosilci
za
sredstva
fundacije
obrazce izpolnijo prek spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org. Postopek
izpolnjevanja obrazca prek spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh
fundacije. Izpolnjene razpisne obrazce prosilci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prosilca.
Vloge prosilci pošljejo ali dostavijo v skladu
s 3. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo
lahko prosilci proti plačilu 2.500 tolarjev prej-
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mejo tudi na sedežu fundacije vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
6. Informiranje kandidatov: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko kandidati
fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov
info@fundacijazasport.org oziroma ustno na
tel. 01/236-25-22, vsak dan med 10. in 12.
uro. Kontaktna oseba je Marko Kolenc.
7. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni po
končanem razpisnem roku. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave
in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne
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pogoje. Vse nepravočasno poslane ali oddane vloge bodo zavržene, o čemer bodo
kandidati obveščeni. Če razpisna komisija
ob odpiranju vloge ugotovi, da vloga ni popolna oziroma je nerazumljiva, jo pošlje v
popravek oziroma dopolnitev kandidatu. Če
kandidat pomanjkljivosti v 15-dnevnem roku
ne odpravi, se vloga zavrže.
Izvajalce letnega programa fundacije izbere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev, določenih v pravilniku, in predloga strokovne komisije sveta fundacije za
gradnjo športnih objektov. Strokovna komisija fundacije bo pripravila predlog skladno
z načinom izbora programov na področju

gradnje športnih objektov, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Med vrednotenjem
vlog lahko strokovna komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, podatke
in neodvisna strokovna mnenja na stroške
kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih
informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se
svet fundacije odloča na osnovi znanih podatkov.
Svet fundacije bo po končanem vrednotenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev. Fundacija bo najkasneje do 31. marca 2007 objavila izid javnega razpisa na svojih spletnih
straneh in vsem prosilcem izdala sklep o
dodelitvi sredstev priporočeno po pošti.

Na podlagi 12.b in 14. þlena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00 in 79/03) je Svet fundacije na 41. seji dne 19.09.2006
seji sprejel

NAþIN IZBORA PROGRAMOV NA PODROþJU GRADNJE ŠPORTNIH
OBJEKTOV (O)
Pravilnik fundacije doloÿa, da imajo prednost pri izboru izvajalcev letnega programa fundacije
nepridobitne organizacije. Med kandidati, ki so že prejeli sredstva fundacije, pa imajo prednost pri
izboru tisti, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije (12.b ÿlen).
V primeru, da za sredstva gradnje športnih objektov kandidirajo investitorji iz iste panoge, lahko svet
zaprosi za mnenje in prednostno razvrstitev prošenj nacionalno panožno športno zvezo oz. drugo
krovno organizacijo. Prednost pri izboru imajo investicije, ki so opredeljene hkrati v programu investicij
nacionalnih panožnih športnih zvez in programu investicij na podroÿju športa v obÿinah. Prednost
imajo investicije, ki so v obeh programih uvršÿene višje na prednostni lestvici in zagotavljajo pogoje za
vadbo veÿjemu številu prebivalstva (izvajanje programa športne vzgoje v šoli, interesne vadbe otrok in
mladine, izvajanje programov športnih društev, ki so v javnem interesu, in vadba rekreativnih skupin)
(14. ÿlen).
Skladno z navedenim je strokovna komisija pripravila naÿin izbora programov na tem podroÿju. Na
podlagi zgoraj opredeljenih meril je z opisniki opredeljeno toÿkovanje posameznega programa. Najprej
se opravi izbor programov, nato pa financiranje izbranih programov.
IZBOR VLOG
1. Ime kazalca: URESNIþEVANJE JAVNEGA INTERESA V ŠPORTU
Šifra kazalca: JAV
Namen ocenjevanja: Presoditi, kako investicijski program prispeva k uresniÿevanju javnega interesa
na podroÿju športa. Z ocenjevanjem dajati prednost tistim programom, ki v veÿji meri uresniÿujejo
javni interes na podroÿju športa. Podlaga za ocenjevanje je Nacionalni program športa v Republiki
Sloveniji (NPS) (UL 24 z dne 17.3.2000).
Naÿin vrednotenja: Komisija za gradnjo športnih objektov pri Svetu Fundacije na predlog
predsednika Komisije programu dodeli eno od treh možnih ocen.
10 – program v celoti uresniÿuje javni interes na podroÿju športa
6 – program deloma uresniÿuje javni interes na podroÿju športa
2 – program v manjši meri uresniÿuje javni interes na podroÿju športa
Pri podeljevanju ocene Komisija uporabi mnenja in ocene, ki jih Fundacija pridobi v fazi
pridobivanja mnenj o programih: prednostna razvrstitev nacionalnih panožnih zvez in obÿin;
seznam sofinanciranih športnih objektov s strani MŠŠ - Direktorata za šport, razvid društev, ki
delujejo v javnem interesu na podroÿju športa, regijska umešÿenost programa in panožna
razpršenost programov.
2. Ime kazalca: STOPNJA INVESTICIJE
Šifra kazalca: FAZ
Namen ocenjevanja: Presoditi, v kateri stopnji pred zakljuÿkom je investicijski program, ki kandidira
za sredstva Fundacije. Prednost pri sofinanciranju imajo programi, ki so pravkar zakljuÿeni oz. bodo
zakljuÿeni v letu, v katerem prosijo za sofinanciranje. Manjšo prednost in s tem manjšo oceno
dobivajo programi, ki so bili konÿani pred veÿ kot enim letom, v katerem kandidirajo za sredstva
(upoštevajo se letnice) ali ki bodo konÿani veÿ kot leto kasneje kot bodo dodeljevana sredstva.
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Naÿin ocenjevanja: Komisija za gradnjo športnih objektov pri Svetu Fundacije na predlog
predsednika Komisije dodeli programu oceno na štiristopenjski lestvici glede na leto, v katerem se
bo program predvidoma zakljuÿil (LK), in leto (LP), za katerega kandidirajo za sredstva Fundacije.
5 – program predraÿunske vrednosti nad 62.500 EUR, ki je že konÿan v letu, ko je objavljen razpis
(LK-LP= -1); oz. program predraÿunske vrednosti pod 62.500 EUR, ki je že zaÿet in bo
predvidoma konÿan v letu, za katerega se odobravajo sredstva
4 – program predraÿunske vrednosti nad 62.500 EUR, ki je že zaÿet in bo predvidoma konÿan v
letu, za katerega se odobravajo sredstva (LK-LP=0)
3 – program predraÿunske vrednosti nad 62.500 EUR, ki je že zaÿet in bo predvidoma konÿan ÿez
eno leto, za katerega se odobravajo sredstva (LK-LP =1); oz. predviden zaÿetek programa
predraÿunske vrednosti pod 62.500 EUR v letu, za katerega se odobravajo sredstva
2 – program predraÿunske vrednosti nad 62.500 EUR, konÿan pred letom razpisa ali predviden
zaÿetek programa v letu, za katerega se odobravajo sredstva
3. Ime kazalca: REGIJSKA RAZPRŠENOST
Namen ocenjevanja: S toÿkovanjem omogoÿati, da bodo investicijski programi, ki jih bo
sofinancirala Fundacija za šport, podroÿno razpršeni po celi Sloveniji.
Šifra kazalca: RAZ
Naÿin ocenjevanja: Strokovna služba fundacije programe razvrsti po statistiÿnih regijah (glede na
parcelno številko, na kateri se nahaja objekt) in prenese vsoto toÿk kazalcev: JAV + FAZ + TIP
investicije. Programu se potem dodeli ena od treh možnih ocen
5 – program v prvi tretjini seznama statistiÿne regije
3 – program v drugi tretjini seznama statistiÿne regije
2 – program v tretji tretjini seznama statistiÿne regije
4. Ime kazalca: VRSTA (TIP) INVESTICIJE
Šifra kazalca: TIP
Namen ocenjevanja: Dajati prednost investicijam v nove in aktivne športne površine.
Naÿin ocenjevanja: Komisija za gradnjo športnih objektov pri Svetu Fundacije na predlog
predsednika Komisije programu dodeli eno od treh možnih ocen.
6 – nove športne površine
4 – obnova obstojeÿih športnih površin
2 – ostalo (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, vzdrževalna dela) na spremljajoÿih površinah
(garderobe, tribune, ogrevalni, vodovodni, kanalizacijski sistemi ipd.)
0 – pridobitev dokumentacije in subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov
Programi, ki zberejo najmanj 20 od 26 možnih toÿk, se uvrstijo v izbor vlog, ki jih v nadaljnjem
vrednotenju obravnava komisija.
FINANCIRANJE IZBRANIH PROGRAMOV
Komisija oblikuje predlog razporeditve na podlagi predloga, ki ga v skladu s sprejetimi izhodišÿi
pripravijo predsednik komisije in strokovne službe. Razdelitev sredstev za programe gradnje športnih
objektov se oblikuje po naslednjih naÿelih:
- na podlagi analize vlog se opredeli delež sredstev za razliÿne skupine programov glede na
predraÿunsko vrednost investicij in projekte,
- v osnovi za sofinanciranje se upošteva vrednost investicije v športne površine,
- pri šolskih telovadnicah se kot osnovo za sofinanciranje upošteva vrednost športnega standarda,
- pri programih, ki jih je fundacija sofinancirala v preteklih letih, se od popravljene osnove za
sofinanciranje odšteje vrednost že odobrenih sredstev.
Fundacija za šport
Fundacija za šport

Ob-28787/06
Na podlagi določil 55.–59. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti odvetnik Borut Tiran
iz Novega mesta individualno/naknadno
razpisuje
kadrovsko štipendijio
za šolsko leto 2006/2007 za program
univ. dipl. pravnik, VII. stopnje
zahtevnosti,
in sicer:
za absolventa pravne fakultete.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– osebno prošnjo in kratek življenjepis z
opisom izvenšolskih aktivnosti,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu absolventskega statusa,
– kopijo indeksa oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
– potrdilo o stalnem prebivališču.
Pomanjkljivo izpolnjene vloge in vloge
brez zahtevane dokumentacije se ne bodo
obravnavale.

Po obravnavi vlog se opravi ustni razgovor s kandidati, ki bodo na razgovor vabljeni
pisno.
Prijave z zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati do vključno 20. 10. 2006 s priporočeno pošto na naslov: Odvetnik Borut
Tiran, p.p. 115, 8001 Novo mesto.
Pri dodelitvi štipendij imajo prednost absolventi iz območja Mestne občine Novo mesto.
Izbira kandidata bo sporočena po opravljenih razgovorih z vsemi kandidati.
Borut Tiran
Odvetnik
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Št. 478-50/2006-2
Ob-28339/06
Na podlagi sklepa Občinskega sveta
Občine Sežana št. 032-5/2006-26 z dne
22. 5. 2006, določila 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter v skladu z
načrtom prodaje občinskega nepremičnega
premoženja Občine Sežana v letu 2006 št.
40302-15/2005-4 z dne 11. 11. 2005 -priloga
Proračuna Občine Sežana za l. 2006 (Ur. l.
RS, št. 18/06)
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
zasedenih stanovanj
A) Predmet prodaje je zasedeno stanovanje, in sicer:
1. Stanovanje etažna številka 1 v izmeri
50,64 m2 na naslovu Sežana, Pod Taborom
11, vl. št. 2990/12 k.o. Sežana. Izhodiščna
cena je 6,218.190 SIT, brez davka od prometa nepremičnin, ki ga plača kupec.
2. Stanovanje z identifikacijsko številko
dela stavbe 00786/041 (41.E) – stanovanjska raba v izmeri 75.14 m2, z identifikacijsko številko stavbe 786.ES, v Sežani, Ul.
I. tankovske brigade 5, ki stoji na parc. št.
4217/16, 4212/620 vpisanega v podv. št.
2874/18 k.o. Sežana. Izhodiščna cena je
13,852.413,50 SIT, brez davka od prometa
nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 00406/027 (27.E) v izmeri
60.90 m2 in pomožni prostor ident. št. dela
stavbe 00406/028 (28.E) v izmeri 8 m2 z
identifikacijsko številko stavbe 00406 (406.
ES) v Sežani, Partizanska cesta 30, ki stoji
na parc. št. 6212/1 v podv. št. 285/3 k.o.
Sežana. Izhodiščna cena je 11,606.266,50
SIT, brez davka od prometa nepremičnin, ki
ga plača kupec.
Službeno najemno stanovanje na naslovu Pod Taborom 11, Sežana, je zasedeno
z najemnikom z najemnim razmerjem za
določen čas za čas trajanja službovanja v
javnem zavodu; sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna
razmerja; vsakokratni pridobitelj lastninske
pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Neprofitni najemni stanovanji na naslovu
Sežana, Ul. I. tankovske brigade 5 in Partizanska cesta 30, sta zasedeni z najemniki
z najemnim razmerjem za nedoločen čas;
sprememba lastnika stanovanja ne vpliva
na obstoječa najemna razmerja; vsakokratni
pridobitelj lastninske pravice na stanovanju
vstopi v pravni položaj najemodajalca.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa:
1. Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
državljani Republike Slovenije ali pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Zastopniki ponudnikov se morajo izkazati s
pisnim pooblastilom za zastopanje.
3. Interesenti morajo do začetka javnega
razpisa, vključno do 23. 10. 2006 položiti
kavcijo v višini 10% izklicne cene na TRR št.
01311-0100005909 Občine Sežana in se pri
plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje
(navedba nepremičnine).
4. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
najkasneje v 15 dneh po zaključku javnega
razpisa. Izbrani ponudnik mora plačati kupni-
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no v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR
št. 01311-0100005909 Občine Sežana, pri
čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana kavcija ne vrne. Po plačilu celotne kupnine
in poravnavi vseh stroškov bo Občina Sežana
izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo na ime izbranega ponudnika.
6. Vplačano kavcijo bo prodajalec uspelemu ponudniku vračunal v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnil v 10 dneh od
zaključka javne dražbe brez obresti.
7. Sedanji najemnik stanovanja ima pod
enakimi pogoji predkupno pravico.
8. Kupec je dolžan pridobiti vsa potrdila
za prodajo in plačati davek od prometa nepremičnin, ki ni vključen v ceno in stroške
overitve. Za sestavo pogodbe poskrbi Občina Sežana. Ostala določila, pomembna
za ureditev odnosov med prodajalcem in
kupcem, se opredelijo v pogodbi. Občina
Sežana bo vložila zemljiškoknjižni predlog
za vpis etažne lastnine.
9. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko dobite v stavbi Občine Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana (soba
72/II) ali na telefon 05/731-01-25.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti kuverti z oznako v spodnjem levem
kotu »Ne odpiraj – javni razpis – ponudba
za nakup stanovanja Pod Taborom 11 ali
Ul. I. tankovske brigade 5 ali Partizanska
cesta 33«, v zgornjem levem kotu oznaka
ponudnika, ter v spodnjem desnem kotu naslov Občine Sežana. Ponudbe je potrebno
posredovati na naslov občine najkasneje do
23. 10. 2006 do 9. ure.
11. Javno odpiranje ponudb bo 23. 10.
2006 ob 10. uri v prostorih male sejne sobe
Občine Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana.
12. K ponudbi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
– potrdilo o vplačani kavciji in priloženo celotno številko TTR za primer vračila
kavcije,
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni, za s.p. pa ustrezno listino pristojnega
davčnega organa,
– fotokopija osebne izkaznice ali fotokopija drugega osebnega dokumenta, ki
izkazuje slovensko državljanstvo (fizične
osebe),
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe), EMŠO za fizične osebe in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji se bo ponudba štela kot nepopolna
in se ne bo obravnavala.
13. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
14. Pravila javnega razpisa: Javni razpis
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03). Izvedbo javnega razpisa
nadzoruje pristojna komisija.
Občina Sežana
Ob-28543/06
Na podlagi 10. člena Odloka o društvih
v Občini Hoče – Slivnica (MUV št. 24/03)
in Pravilnika za vrednotenje programov
društev različnih dejavnosti v Občini Hoče
– Slivnica (MUV št. 30/04) objavljamo

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
programov društev različnih dejavnosti
v Občini Hoče – Slivnica v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih dejavnosti:
– turizem,
– upokojenci,
– tehnična kultura,
– humanitarne organizacije,
– planinstvo,
– taborniki, prosti čas.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov društev različnih dejavnosti v letu 2007 je v skladu s proračunom,
8,500.000 SIT.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hoče – Slivnica in vsaj 70 % domačega članstva ali imajo
sedež v Občini Hoče – Slivnica in je izvajanje dejavnosti društva za občino izrednega
promocijskega pomena; o teh primerih odloča občinski svet,
– da so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– da društvo deluje najmanj eno leto,
– da je društvo aktivno oziroma delujoče
in lahko to izkazuje s predložitvijo zaključnega računa in potrdilom o oddaji le tega
pristojnemu finančnemu organu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih društvenih
aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini.
3. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo je
potrebno poslati na naslov Občina Hoče
– Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
z oznako: »javni razpis – društva različnih
dejavnosti 2007 – ne odpiraj«, najkasneje do 30. novembra 2006. Na hrbtni strani
ovojnice naj bo izpisan natančen naziv in
naslov prijavitelja.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge. Občina bo
izločila vse prepozno vložene in nepopolne
vloge. V roku prispele prijave, ki bodo vsebovale izpolnjeno razpisno dokumentacijo in
zahtevane priloge, bo obravnavala in ovrednotila strokovna komisija v skladu z Odlokom o društvih in Pravilnikom za vrednotenje programov društev različnih dejavnosti v
Občini Hoče – Slivnica.
4. Vsebina vloge
Prijavitelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programa,
dejavnosti in prireditev, izpolnjene na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije, ki
jo lahko dvignejo na sedežu Občine Hoče
– Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, v
času uradnih ur, od 16. oktobra 2006 dalje.
5. Postopek obravnave vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati
vloge 21. decembra 2006. Odpiranje ne bo
javno.
Komisija za vodenje javnega razpisa bo
zbrala, obdelala in pripravila predlog delitve
sredstev, ki jih za sofinanciranje programov
drugih društev zagotavlja proračun Občine
Hoče – Slivnica.
6. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa v roku 90 dni pisno obveščeni s sklepom. Izbrani izvajalci letnega
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programa različnih dejavnosti bodo pozvani
k podpisu pogodbe.
Občina Hoče – Slivnica
Ob-28544/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur.l. RS,
št. 75/94, 22/00, 96/02), Odloka o društvih v
Občini Hoče – Slivnica (MUV št. 24/03), Pravilnika za vrednotenje kulturnih programov
v Občini Hoče – Slivnica (MUV št. 15/05)
objavljamo
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
kulturnih programov
v Občini Hoče – Slivnica v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost,
– kulturne prireditve,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
kulturnih programov v letu 2007 je v skladu
s proračunom, 7,400.000 SIT.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci kulturnih programov:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– zavodi, gospodarske družbe in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hoče – Slivnica in vsaj 70 % domačega članstva ali imajo
sedež v Občini Hoče – Slivnica in je izvajanje dejavnosti društva za občino izrednega
promocijskega pomena; o teh primerih odloča občinski svet,
– da so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih kulturnih
aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini.
3. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo je
potrebno poslati na naslov Občina Hoče
– Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
z oznako: »javni razpis – kultura 2007 – ne
odpiraj«, najkasneje do 30. novembra 2006.
Na hrbtni strani ovojnice naj bo izpisan natančen naziv in naslov prijavitelja.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge. Občina bo
izločila vse prepozno vložene in nepopolne vloge. V roku prispele prijave, ki bodo
vsebovale izpolnjeno razpisno dokumenta-
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cijo in zahtevane priloge, bo obravnavala in
ovrednotila strokovna komisija v skladu z
Odlokom o društvih in Pravilnikom za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče
– Slivnica.
4. Vsebina vloge
Prijavitelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programa,
dejavnosti in prireditev, izpolnjene na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije, ki
jo lahko dvignejo na sedežu Občine Hoče
– Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, v
času uradnih ur, od 16. oktobra 2006 dalje.
5. Postopek obravnave vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati
vloge 18. decembra 2006. Odpiranje ne bo
javno.
Komisija za vodenje javnega razpisa bo
zbrala, obdelala in pripravila predlog delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje kulturnih programov zagotavlja proračun Občine
Hoče – Slivnica.
6. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa v roku 90 dni pisno obveščeni s sklepom. Izbrani izvajalci letnega
programa za kulturo bodo pozvani k podpisu
pogodbe.
Občina Hoče – Slivnica
Ob-28545/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur.l. RS, št. 22/98, 27/02, 110/02, 15/03),
Odloka o društvih v Občini Hoče – Slivnica
(MUV št. 24/03), Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Hoče – Slivnica
(MUV št. 15/05) objavljamo
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
športnih programov
v Občini Hoče – Slivnica v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja predšolskih otrok, šolske mladine in kadetov,
– šport otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve.
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
športnih programov v letu 2007 je v skladu s
proračunom, 13,000.000 SIT.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hoče – Slivnica in vsaj 70% domačega članstva ali imajo
sedež v Občini Hoče – Slivnica in je izvajanje dejavnosti društva za občino izrednega
promocijskega pomena; o teh primerih odloča občinski svet,
– da so registrirani,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
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– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini
(velja za društva),
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,
– so pravočasno posredovali smernice
razvoja s temeljno vsebino,
– so pravočasno posredovali program
dela in realizacijo za preteklo leto.
3. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo je
potrebno poslati na naslov Občina Hoče
– Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
z oznako: »javni razpis – šport 2007 – ne
odpiraj«, najkasneje do 30. novembra 2006.
Na hrbtni strani ovojnice naj bo izpisan natančen naziv in naslov prijavitelja.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge. Občina bo
izločila vse prepozno vložene in nepopolne vloge. V roku prispele prijave, ki bodo
vsebovale izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge, bo obravnavala in
ovrednotila strokovna komisija v skladu z
Odlokom o društvih in Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče
– Slivnica.
4. Vsebina vloge
Prijavitelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programa,
dejavnosti in prireditev, izpolnjene na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije, ki
jo lahko dvignejo na sedežu Občine Hoče
– Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, v
času uradnih ur, od 16. oktobra 2006 dalje.
5. Postopek obravnave vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati
vloge 11. decembra 2006. Odpiranje ne bo
javno.
Komisija za vodenje javnega razpisa bo
zbrala, obdelala in pripravila predlog delitve
sredstev, ki jih za sofinanciranje programov
športa zagotavlja proračun Občine Hoče
– Slivnica.
6. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa v roku 90 dni pisno obveščeni s sklepom. Izbrani izvajalci letnega
programa športa bodo pozvani k podpisu
pogodbe.
Občina Hoče – Slivnica
Ob-28659/06
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter po
sklepu Občinskega sveta in Programa prodaje občinske in finančnega premoženja z
dne 11. 5. 2006 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
je naslednja nepremičnina:
a) Kmetija Petek, Črna na Koroškem,
Podpeca 14, par. št. 103/2 in 102/1, v izmeri
856 m2, obe k.o. Podpeca. Izhodiščna cena
je 10,800.706 SIT.
Zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Dosedanji najemnik ima predkupno pravico.
Predpisane davčne dajatve promet na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno kupljeno.
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2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za Kmetijo
Petek, Podpeca 14, par. št. 103/2 in 102/1,
856 m2, k.o. Podpeca, stavbno zemljišče:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidene na omenjeni parceli;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev.
Osnovni kriteriji po katerih se bodo vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena 80 točk,
– opravljanje dejavnosti 10 točk,
– število delovnih mest 10 točk.
V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno
prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun, št. 01216-0100010176.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po
izbiri ponudnika.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe pod točko je
23. 10. 2006 do 11. ure. Ponudba mora biti
v zapečateni ovojnici s pripisom » Ponudba
za Kmetijo Petek«. Ponudba se odda na
sedež Občine Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki opravi pogajanja z namenom čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.
Obveznost prodajalca da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremu koli ponudniku je izključena.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Št. 671-0117/2006-47/06
Ob-28660/06
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 18/04), Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 142/04, 97/05 in 72/06), Pravilnika
o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.
141/04), Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98, 70/00 in 100/00), objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Kranj
v letu 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– dejavnost v vrhunskem in kakovostnem
športu, športni rekreaciji in športu invalidov,
– mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve,
– trenersko delo v športnih društvih,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
3. Višina razpisanih sredstev za leto
2007 bo znana po sprejetem proračunu MO
Kranj za leto 2007.
4. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani
na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na
Oddelku za družbene javne službe Mestne
občine Kranj, soba 162, Slovenski trg 1,
Kranj ali na spletni strani Mestne občine
Kranj http://www.kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
5. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo javnega razpisa, Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini
Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih
objektov in površin v Mestni občini Kranj in
razpisne obrazce MOK.
6. Rok in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov Oddelek za družbene javne službe Mestne občine Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, najkasneje do 14. 11. 2006. Na
ovojnici mora biti napisan naslovnik, na
hrbtni strani mora biti naveden tudi naziv (ime) prosilca, njegov poštni naslov
(sedež) in pripis »Javni razpis – športni
programi 2007 – Ne odpiraj«.
7. Obravnava vlog: odpiranje prijav bo
15. 11. 2006 in ne bo javno. Obravnavane bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na
ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne
dokumentacije. Ponudniki bodo o rezultatih
razpisa obveščeni po sprejetem proračunu
MO Kranj za leto 2007. Z izvajalci športnih
programov bo Mestna občina Kranj sklenila
pogodbo o sofinanciranju.
8. Dodatne informacije: na Oddelku
za družbene javne službe Mestne občine
Kranj, soba 146, Slovenski trg 1, Kranj ali
na tel. 04/237-31-81 ali elektronski pošti:
marko.trebec@kranj.si.
Mestna občina Kranj
Ob-28692/06
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa župana
št. 671-117/2006 z dne 29. 9. 2006 Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Mestni občini Koper v letu 2007
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju športa v Mestni občini Koper za leto
2007.

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni
občini Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter
višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne
velja za programe interesnega športa otrok
in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček,
Krpan in šolska tekmovanja;
– da imajo društva urejeno evidenco
članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o udeležencih v posameznem programu.
2. V letu 2007 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. športna vzgoja otrok in mladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. športna dejavnost študentov;
4. športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. športna rekreacija;
6. kakovostni šport;
7. vrhunski šport;
8. šport invalidov;
9. izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. informatika, založništvo, promocijska
dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Sofinanciranje investicijskih nalog:
– sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih,
ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške
funkcionalnega obratovanja ter nabava in
obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni
program športa;
– izdelana mora biti natančna finančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.
4. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini
Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska
sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov
(točka 2.) in programov investicijskih nalog

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na področju športa (točka 3.) v letu 2007 je
višina proračunskih sredstev v letu 2006.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje
športnih programov in programov investicijskih nalog na področju športa bo opredeljena s proračunom za leto 2007.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
ponedeljka, 13. 11. 2006 na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2007, št.
671-117/2006«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po sprejetju proračuna za leto
2007.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si
ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, ter od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina
3, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri
Aleš Šepec (tel. 05/61-46-019, e-mail:
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne
občine Koper (tel. 05/66-46-239).
Mestna občina Koper
Št. 410-197/2006
Ob-28695/06
Na podlagi sklepa župana št.
410-117/2006 z dne 29. 9. 2006, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:
A) za otroke do 14 let in
B) za mladino od 15 do 29 let,
ki se bodo izvajali na območju Mestne
občine Koper v letu 2007.

Št.

Pod A) bodo sofinancirani programi, ki
so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitni
cami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela
z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Pod B) bodo sofinancirani programi z
naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– vzpodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposab
ljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje
odliva intelektualnega potenciala iz Mestne
občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo
v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki
so predmet drugih razpisov v Mestni občini
Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega
značaja ter organizacija izletov in letovanj.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu
tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet
javnega razpisa za sofinanciranje prireditev
v Mestni občini Koper za leto 2007.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva in
njihove zveze, mladinski sveti, ustanove,
zavodi in ostale nevladne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
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– niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma
mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2006;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
programi, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja.
Kot dodatni pogoj za programe pod A) se
zahtevajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference prijavitelja na področju
dela z otroki.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
pod A):
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz
Mestne občine Koper ne glede na socialni
položaj in oddaljenost od mesta;
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela;
pod B):
– programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne glede na socialni položaj in
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2007 je višina proračunskih sredstev
v letu 2006, kar znaša:
– za sofinanciranje programov za otroke
15,000.000 SIT;
– za sofinanciranje programov za mladino 15,000.000 SIT.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2007.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo programe pod A oziroma pod B prijaviti ločeno.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak
posamični program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
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razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
13. 11. 2006 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih
ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oziroma B
z oznako:
pod A: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
za otroke v Mestni občini Koper za leto 2007
št. 410-197/2006«;
pod B: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov za mladino v Mestni občini Koper za
leto 2007 št. 410-197/2006«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
sprejetju proračuna za leto 2007.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 354-289/2006
Ob-28697/06
Na podlagi sklepa župana št.
354-289/2006, z dne 29. 9. 2006, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij
in projektov ter akcij in projektov za
urejenost krajev v Mestni občini Koper
za leto 2007
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in projektov ter akcij in projektov za urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto
2007, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje vsebin in krepitev
ozaveščenosti na področju varstva okolja in
narave z namenom prispevati k doseganju
ciljev varstva okolja, skladnih z Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja,
s Programom varstva okolja za Slovensko
Istro 2006-2010 in večja urejenost krajev
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v Mestni občini Koper. Prednost bodo imeli
projekti, ki se bodo izvajali ob razglašenih
okoljskih dnevih (npr. dan zemlje, dan vode
itd.) in v okviru Tedna mobilnosti od 16. do
22. septembra.
Vsebina javnega razpisa je razdeljena v
dva sklopa:
A) Sofinanciranje projektov promocije
varstva okolja v letu 2007
Občina bo predvsem sofinancirala naslednje vrste aktivnosti:
– organiziranje in izvedbo izobraževalnoozaveščevalnih aktivnosti, in sicer posveti,
delavnice, okrogle mize, razstave ter natečaji (rezultat mora biti konkreten, uporaben
izdelek, ki bo na razpolago širši javnosti);
– pripravo, prevod, priredbo in izdajo poljudnih ozaveščevalno-izobraževalnih publikacij ter drugega promocijskega materiala
(zgibanke, plakati, priročniki, CD-ji, DVD-ji,
VHS kasete, igralni pripomočki...);
– vzpostavitev interaktivnih spletnih
strani;
– pripravo in izvedbo vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih
programih…
B) Sofinanciranje projektov urejenosti
krajev v letu 2007
Občina bo sofinancirala naslednje vrste
aktivnosti:
– urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične
signalizacije in podobno.
Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov
in dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper.
2. Merila
Sklop A in B:
– pomen projekta za promocijo varstva
okolja oziroma kraja,
– kakovost projekta,
– finančni načrt in stroškovna učinkovitost,
– interdisciplinarnost projekta (partnersko sodelovanje),
– doseganje ciljnih skupin razpisa,
– reference vlagatelja (izvajalca).
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je projekt neskladen s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna
komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2007 je višina
proračunskih sredstev v letu 2006. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za
leto 2007.

6. Rok izvedbe: projekti morajo biti končani najkasneje do 30. 11. 2007. Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi
končno poročilo o izvedbi projekta.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za
vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati
s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, najkasneje do
ponedeljka 13. novembra.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
Javni razpis sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in projektov ter akcij in projektov za urejenost krajev
v Mestni občini Koper za leto 2007«, št.
354-289/2006,
– sklop javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja (A, B),
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko
samo ena vloga.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in
je tudi ne bo obravnaval.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2007.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 322-284/2006
Ob-28701/06
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06)
ter Sklepa župana, št. 322-284/2006 z dne
25. 9. 2006, Mestna občina Koper Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje prireditev s področja
kulture, turizma, športa, otrok in
mladine v Mestni občini Koper za leto
2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma,
športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper za leto 2007.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali
večdnevni javni dogodek namenjen širši
javnosti, katerega vsebina se nanaša na
eno ali več področij navedenih v javnem
razpisu.
Prireditve, ki niso predmet tega razpisa:
– športna tekmovanja, ki niso rekreacijske narave,
– otvoritve razstav in same razstave,
– aktivnosti javnih zavodov, društev in
drugih subjektov, ki so del njihovega rednega programa,
– prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot
del večjega dogodka (posamezne prireditve
znotraj večjega dogodka se bo sofinanciralo
preko sofinanciranje krovne prireditve),
– prireditve, ki so bile že izvedene,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, ki so zaprtega tipa,
– prireditve, ki se izvajajo na istih lokacijah v središču Kopra, v času Rumene
noči, novoletnih prireditev in v času Dnevov
kmetijstva Slovenske Istre, saj so navedene
prireditve že sofinancirane s strani Mestne
občine Koper.
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine
Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev
sofinancirala Mestna občina Koper.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu
ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata
oziroma drugega promocijskega materiala
in članka o izvedeni prireditvi, objavljenega
v tiskanem ali spletnem mediju.
2. Pogoji in merila:
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– ustanove,
– javni in zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki ter
– drugi subjekti,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine in niso
redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
prireditve:
– ki so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2007;
– ki so pretežno brezplačne za obiskovalce;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– ki bodo izvedene v Mestni občini Koper;
– ki v letu 2007 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine
Koper;
– katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev;
– katerih prijavitelji imajo zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje prireditve;
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– imajo svojo prepoznavno vsebino in
značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja,
ki so predmet razpisa.
Za ocenjevanje posameznih prireditev
bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene prireditve:
– kakovost prireditve;
– realnost izvedbe prireditve;
– namembnost prireditve (široki, jasno
opredeljeni množici članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper);
– javna predstavitev prireditve;
– inovativnost prireditve.
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in
odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi
dejavnostmi);
– ima zagotovljene druge, realne vire sofinanciranja prireditve.
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
– kvalitetno in redno delo na področju
izvajanja prireditev oziroma na področjih, ki
so predmet javnega razpisa;
– kakovost doslej realiziranih prireditev.
Prednostno bodo sofinancirane prireditve, ki:
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja;
– pomenijo obogatitev ponudbe v Mestni
občini Koper oziroma Slovenski Istri;
– pomenijo oživitev starih običajev;
– imajo posreden ali neposreden vpliv na
spodbujanje turizma v Mestni občini Koper;
– so namenjene širši javnosti v občini;
– spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih;
– povezujejo več organizacij k skupni
izvedbi;
– vključujejo sodelovanje mednarodnih
organizacij in
– katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje na področju izvajanja prireditev.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev za leto 2007 je višina
proračunskih sredstev v letu 2006 in znaša
70,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev
za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni
občini Koper za leto 2007 bo opredeljena s
proračunom za leto 2007.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in
dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni
potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom
izjave na prijavnem obrazcu soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
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Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje:
– do 18. 12. 2006, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007,
– do 2. 2. 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 3. 2007 do 31. 12. 2007,
– do 6. 4. 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 5. 2007 do 31. 12. 2007,
– do 8. 6. 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007,
– do 13. 7. 2007, za prireditve, ki se izvajajo od 1. 8. 2007 do 31. 12. 2007,
– do 14. 9. 2007 za prireditve, ki se izvajajo od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007,
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-284/2006,
prireditev«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 22. 12. 2006 ob
13. uri, 7. 2., 13. 4., 15. 6., 20. 7., 21. 9.
2007 ob 13. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na
zahtevana dokazila. Če strokovna komisija
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni
od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga
zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve, razen za prijave oddane
v razpisnem roku decembra 2006, za katere
bodo obvestila o izidu izdana v roku 30 dni
od dneva uveljavitve proračuna Mestne občine Koper za leto 2007.
Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih
ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-217.
Mestna občina Koper
Št. 181-27/2006
Ob-28703/06
Na podlagi sklepa župana, št.
181-27/2006, z dne 29. 9. 2006, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov, projektov
in akcij promocije zdravja v Mestni
občini Koper za leto 2007
(v nadaljevanju: razpis)
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1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja
v Mestni občini Koper za leto 2007, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše
razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti
na področju promocije zdravja. Prednost
bodo imeli projekti, ki se bodo izvajali ob
razglašenih dnevih zdravja in v okviru Tedna
mobilnosti od 16. do 22. 9. in so usklajeni z
Lokalnim programom promocije zdravja v
MOK 2005-2007.
Prednostna področja so:
– izboljšanje samopodobe in krepitev
duševnega zdravja otrok in mladostnikov
ter odraslih,
– promocija zdravja starostnikov,
– promocija zdrave prehrane za vse starostne skupine,
– informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni.
Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj ter
dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper. Predmet tega razpisa
niso sredstva za vzdrževanje in investicije v
prostor in opremo za dejavnost.
Razpis je namenjen sofinanciranju projektov in akcij promocije zdravja, ki se bodo
izvajali na območju Mestne občine Koper in
sicer društev, zavodov, ustanov ali drugih organizacij, ki delujejo na nepridobitveni osnovi. Osnovni cilj razpisa sredstev je dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije
zdravja. Zato so izbrani predlagatelji dolžni
udeležiti se javne predstavitve sofinanciranih projektov in akcij, ki bo organizirana decembra 2007 v prostorih MOK. Podrobnejši
vsebinski okvir predmeta razpisa je opredeljen v okviru javnega razpisa.
2. Merila:
– pomen projekta za promocijo zdravja,
– stopnja medijskega doseganja populacije,
– način vključevanja ciljne populacije,
– kakovost projekta,
– finančni načrt in stroškovna učinkovitost,
– reference izvajalca projekta,
– raven (obseg) projekta.
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je projekt neskladen s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna
komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2007 je višina
proračunskih sredstev v letu 2006. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje pro-
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gramov bo opredeljena s proračunom za
leto 2007.
6. Rok izvedbe: projekti morajo biti končani najkasneje do 30. 11. 2007. Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi
končno poročilo o izvedbi projekta.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za
vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati
s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, najkasneje do
ponedeljka 13. 11. 2006.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
Razpis za sofinanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja v Mestni občini
Koper za leto 2007«,
– sklop javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja,
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko
samo ena vloga.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in
je tudi ne bo obravnaval.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2007.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 322-282/2006
Ob-28705/06
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06)
ter Sklepa župana, št. 322-282/2006 z dne

25. 9. 2006, Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje investicijskih vlaganj
v turistično infrastrukturo v Mestni
občini Koper za leto 2007
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo
v Mestni občini Koper za leto 2007.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe, ki:
– so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper,
– katerih investicija je vezana na območje Mestne občine Koper in povezana s
spodbujanjem turizma,
– niso prejela sredstev za prijavljeno
investicijo, iz drugih virov Mestne občine
Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
turizma za območje Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
investicijska vlaganja v turistično infrastrukturo, ki temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
razvoja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.),
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter
organizacij, oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši
javnosti,
– aktivnosti, ki pomenijo dodano vrednost k turistični ponudbi Mestne občine
Koper.
Za ocenjevanje posameznih investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo bodo
uporabljena naslednja merila:
1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene investicije:
– ima postavljene jasne cilje;
– kakovost predložene prijave;
– realnost izvedbe prijavljene investi
cije;
– široka namembnost prijavljene investicije (jasno opredeljena množica uporabnikov iz Mestne občine Koper oziroma potencialnih turistov);
– izvirnost in inovativnost prijavljene investicije.
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in
odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi
dejavnostmi);
– zagotovljeni drugi, realni viri sofinanciranja prijavljene investicije.
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
– kvalitetno izvedeno delo na področjih,
ki so predmet javnega razpisa;
– kakovost doslej realiziranih projektov.
Mestna občina Koper bo prednostno sofinancirala investicijska vlaganja vezana na:
– ureditev javnih večnamenskih prireditvenih prostorov,
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– nabavo in montažo turistične infrastrukture za razgledne točke (koši, klopce,
mize, informacijske table...),
– nabavo in montažo turističnih informativnih tabel.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2007 je višina proračunskih sredstev v
letu 2006 in znaša 10,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo bo
opredeljena s proračunom za leto 2007.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila o
realizaciji vlaganj z dokazili izvedene investicije.
Sredstva se dodeljujejo v skladu s priglasitvijo Ministrstvu za finance, Sektor za nadzor državnih pomoči po pravilu de minimis.
4. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov
in poročil je 20. 10. 2007.
5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
in dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s
strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
18. 12. 2006 na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – št. 322-282/2006«.
Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten,
na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 22. 12. 2006 ob
10. uri v prostorih Turistične organizacije
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri
odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da
prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v
določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem
roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot
nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
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Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (tel. 05/664-62-17) vsak dan v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 322-283/2006
Ob-28707/06
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06)
ter Sklepa župana št. 322-283/2006 z dne
25. 9. 2006, Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje novih v turističnih
produktov v Mestni občini Koper za leto
2007
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Koper za leto 2007.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe, ki:
– so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper,
– katerih nov turistični produkt je vezan
na območje Mestne občine Koper in povezan s spodbujanjem turizma,
– niso prejela sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
turizma na območje Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
nove turistične produkte, ki temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
razvoja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter
organizacij, oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši
javnosti,
– aktivnosti, ki pomenijo dodano vrednost k turistični ponudbi Mestne občine
Koper in njeni prepoznavnosti.
Za ocenjevanje posameznih novih turističnih produktov bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljenega novega turističnega produkta oziroma projekta:
– jasni cilji, ki so v skladu s predmetom
razpisa;
– kakovost predložene prijave;
– realnost izvedbe prijavljenega turističnega produkta oziroma projekta;
– široka namembnost prijavljenega turističnega produkta oziroma projekta (jasno opredeljena množica uporabnikov iz
Mestne občine Koper oziroma potencialnih
turistov);
– javna predstavitev prijavljenega turističnega produkta oziroma projekta;
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– izvirnost in inovativnost prijavljenega
turističnega produkta.
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in
odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi
dejavnostmi);
– zagotovljeni drugi, realni viri sofinanciranja prijavljenega turističnega produkta
oziroma projekta.
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
– kvalitetno in redno delo na področju, ki
je predmet javnega razpisa;
– kakovost doslej realiziranih produktov
oziroma projektov.
Prednostno bodo sofinancirani novi turistični produkti v obliki:
– promocijskega, informativnega in
predstavitvenega gradiva posameznega
področja, kraja ali turistične znamenitosti
(prospekti, zemljevidi, katalogi, brošure,
plakati...).
Predmet sofinanciranja niso produkti oziroma projekti, katerih vsebina se nanaša na
prireditve, investicijska vlaganja ali akcije
urejanja in ureditve okolja ter tisti produkti
oziroma projekti, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev za leto 2007 je višina
proračunskih sredstev v letu 2006 in znaša
5,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje novih turističnih produktov bo
opredeljena s proračunom za leto 2007.
4. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov
in poročil je 19. 11. 2007.
5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
in dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s
strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
18. 12. 2006 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih
ur.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – 322-283/2006«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 22. 12. 2006 ob
11. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala
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popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava
ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav
pozove prijavitelja, da vlogo v določenem
roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (tel. 05/664-62-17) vsak dan v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-28709/06
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02) in sklepa župana št.
610-74/2006 z dne 29. 9. 2006, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Koper za
leto 2007
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v
Mestni občini Koper za leto 2007.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov
– društev in
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture
in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo
preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.
Prireditve v Mestni občini Koper niso
predmet tega razpisa.
2. Razpisna področja
Mestna občina Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne
dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, filma
in videa, plesa, literature, multimedialnih
projektov;
– reproduktivna kinematografija;
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov
s področja kulture.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne
občine Koper;
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– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja;
– da imajo nosilci programa/projekta
večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske
in prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta;
– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2007.
4. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo in reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– programi/projekti z večletnim delovanjem;
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualni, inovativne pristope;
– programi/projekti, ki bodo predstavljeni
širši javnosti v občini;
– izvajalci kulturnih programov/projektov,
ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kulturnih programov/projektov v letu 2007 je višina proračunskih
sredstev v letu 2006. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov oziroma
projektov bo opredeljena s proračunom za
leto 2007.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 13. 11. 2006 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z
oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis

kultura 2007 št. 610-74/2006. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2007.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-239.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Ob-28710/06
Na podlagi sklepa župana, št.
122-91/2006 z dne 29. 9. 2006, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Koper za leto
2007
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega v letu 2007.
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev za delo na področju
socialnega varstva.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
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Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva
– pod točko a – humanitarna društva,
– pod točko b in c – humanitarna društva, ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali
dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference na področju, za katero
se prijavljajo;
7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. finančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, v katerih so izvajalci tudi prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2007 je višina proračunskih sredstev
v letu 2006. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva bo opredeljena s proračunom za leto
2007.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2007, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
vsak posamezni program prijaviti na svojem
obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
13. 11. 2006 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega
dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje
desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v
letu 2007, št. 122-91/2006«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravo-

Št.

časne ali nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2007.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2007, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa
do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine
Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-256.
Mestna občina Koper
Št. 410-199/2006
Ob-28712/06
Na podlagi sklepa župana št. 410-199/06
z dne 29. 9. 2006 Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih organizacij in drugih
društev in združenj, ki niso predmet
drugih razpisov v Mestni občini Koper
za leto 2007
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
A) programov veteranskih organizacij,
B) drugih društev in organizacij, ki niso
predmet drugih razpisov Mestne občine Koper.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:
– društev in zveze društev,
– zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti),
– gospodarskih družb ter
– drugih subjektov.
2. 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 Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2007;
– 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.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2007 je višine proračunskih sredstev
v letu 2006. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje programov bo opredeljena s
proračunom za leto 2007.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
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Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
13. 11. 2006. Razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani
Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis
– Drugo 2007, št.: 410-199/2006«. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna
za leto 2007.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 66-46-239.
Mestna občina Koper
Št. 322-28/2006
Ob-28759/06
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06)
ter Sklepa župana, št. 322-281/2006 z dne
25. 9. 2006, Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Mestni občini Koper v letu
2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni
občini Koper v letu 2007.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična društva, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Koper,
– so registrirana na območju Mestne občine Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine
Koper in
– ne bodo prejela sredstev za delovanje
iz drugih virov proračuna Mestne občine Koper v letu 2007.
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Mestna občina Koper bo sofinancirala
delovanja turističnih društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
– organiziranju in usklajevanju prireditev,
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnosti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma
elementov civilne družbe,
– aktivnosti, ki omogočajo uspešno,
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– aktivnosti z večletnim delovanjem,
– aktivnosti, ki bodo predstavljeni širši
javnosti,
– vključevanju v aktivnosti in prireditve
Mestne občine Koper.
Merila za izbor vlog:
1. usklajenost vsebine prijave s predmetom razpisa – do 10 točk,
2. kakovost vsebine prijave – do 30
točk,
3. finančni načrt – do 20 točk,
4. reference izvajalca projekta – do 70
točk,
5. način vključevanja ciljne populacije
– do 20 točk,
6. drugo – do 20 točk.
Merila na podlagi katerih bo strokovna
komisija ocenjevala prijave, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Turistična društva, ki ne dosežejo vsaj
60% vseh možnih točk, po zgoraj navedenih
merilih se izločijo iz nadaljnje obravnave.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
društva, ki so v preteklem letu uspešno izvedla več različnih aktivnosti in projektov ter
sodelovala pri dejavnostih Mestne občine
Koper (glej merilo številka 4).
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev za leto 2007 je višina
proračunskih sredstev v letu 2006 in znaša
6,000.000 SIT. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje delovanja turističnih društev
bo opredeljena s proračunom za leto 2007.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
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18. 12. 2006 na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-281/2006«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 22. 12. 2006
ob 9. uri v prostorih Turistične organizacije
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri
odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da
prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v
določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem
roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot
nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
8. 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 Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (05/664-62-17) vsak dan v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper

Javne dražbe
Št. 478-51/2006-2
Ob-28334/06
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-7/2006-30 z dne 21. 9.
2006, sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-7/2006-34 z dne 21. 9. 2006,
sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št.
032-7/2006-31 z dne 21. 9. 2006, določila
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
ter v skladu z načrtom prodaje občinskega
nepremičnega premoženja Občine Sežana v letu 2006 št. 40302-15/2005-4 z dne
11. 11. 2005-priloga Proračuna Občine Sežana za l. 2006 (Ur. l. RS, št. 18/06)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Sežani
A) Predmet javne dražbe je prodaja naslednjih nepremičnin:
1. Poslovni prostor št. 0002 s pripadajočimi deleži na skupnih prostorih, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovne stavbe
v Sežani, Partizanska cesta 17, parc. št.

6599 k.o. Sežana. Izklicna cena za prodajo nepremičnine je 247.000 SIT/m2, najnižji
znesek višanja je 10.000 SIT.
Dosedanji najemnik ima predkupno pravico pod enakimi pogoji, kot vsi udeleženci
javne dražbe.
2. Poslovni prostor št. 0003 s pripadajočimi deleži na skupnih prostorih, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovne stavbe
v Sežani, Partizanska cesta 17, parc. št.
6599 k.o. Sežana. Izklicna cena za prodajo nepremičnine je 247.000 SIT/m2, najnižji
znesek višanja je 10.000 SIT.
Dosedanji najemnik ima predkupno pravico pod enakimi pogoji, kot vsi udeleženci
javne dražbe.
3. Poslovni prostor št. 0004 s pripadajočimi deleži na skupnih prostorih, ki se nahaja v prvem nadstropju poslovne stavbe
v Sežani, Partizanska cesta 17, parc. št.
6599 k.o. Sežana. Izklicna cena za prodajo nepremičnine je 247.000 SIT/m2, najnižji
znesek višanja je 10.000 SIT.
Dosedanji najemnik ima predkupno pravico pod enakimi pogoji, kot vsi udeleženci
javne dražbe.
4. Poslovni prostor št. 0001 in 0005 s
pripadajočimi deleži na skupnih prostorih,
ki se nahaja v prvem nadstropju poslovne
stavbe v Sežani, Partizanska cesta 17, parc.
št. 6599 k.o. Sežana. Izklicna cena za prodajo nepremičnine je 247.000 SIT/m2, najnižji znesek višanja je 10.000 SIT. Poslovna
prostora št. 0001 in 0005 se prodajata kot
celota.
Dosedanji najemnik ima predkupno pravico pod enakimi pogoji, kot vsi udeleženci
javne dražbe.
B) Pogoji in pravila javne dražbe:
5. Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
6. Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije ali pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji. Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom za zastopanje.
7. Interesenti morajo do začetka javne
dražbe, vključno do 30. 10. 2006 položiti
varščino v višini 500.000 SIT za posamezno
nepremičnino na TRR št. 01311-0100005909
Občine Sežana in se pri plačilu varščine
sklicevati na posamični predmet prodaje
(navedba nepremičnine).
8. Izbrani bodo dražitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno.
9. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Izbrani ponudnik mora plačati
kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe
na TRR št. 01311-0100005909 Občine Sežana, pri čemer je plačilo celotne kupnine
bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku,
se mu vplačana kavcija ne vrne. Po plačilu
celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov
bo Občina Sežana izdala ponudniku pisno
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega
ponudnika.
10. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh od
zaključka javne dražbe brez obresti.
11. Kupec je dolžan plačati davek od prometa nepremičnin, ki ni vključen v ceno in
stroške overitve pogodbe. Občina Sežana
bo poskrbela za sestavo pogodbe in vložila
zemljiškoknjižni predlog za vpis nepremičnine. Ostala določila, pomembna za ureditev
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odnosov med prodajalcem in kupcem, se
opredelijo v pogodbi.
12. Ogled predmetov prodaje je možen
ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v torek 17. oktobra 2006 od 9. do 10.
ure. Dodatne informacije v zvezi z javno
dražbo lahko dobite v stavbi Občine Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana (soba
72/II) ali na tel. 05/731-01-25.
13. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji se morajo do 8. ure osebno
ali po pooblaščencu zglasiti na kraju javne
dražbe, ter predložiti naslednje dokumente
na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o vplačani varščini in priloženo celotno številko TTR za primer vračila
varščine,
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni, za s.p. pa ustrezno listino pristojnega
davčnega organa,
– pisno notarsko overjeno pooblastilo, za
zastopanje ponudnika na javni dražbi,
– osebno izkaznico ali drug osebni dokument, ki izkazuje slovensko državljanstvo
(fizične osebe),
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe), EMŠO za fizične osebe in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
14. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
15. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
C) Datum, čas in kraj javne dražbe:
16. Javna dražba bo v ponedeljek 30. oktobra 2006 v mali sejni sobi poslovne stavbe
Občine Sežana, Partizanska c.4, Sežana, in
sicer po naslednjem časovnem razporedu:
1. Poslovni prostor št. 0002 s pripadajočimi deleži na skupnih prostorih, na naslovu
Sežani, Partizanska cesta 17, ob 9. uri.
2. Poslovni prostor št. 0003 s pripadajočimi deleži na skupnih prostorih, na naslovu
Sežani, Partizanska cesta 17, ob 9.20.
3. Poslovni prostor št. 0004 s pripadajočimi deleži na skupnih prostorih, na naslovu
Sežani, Partizanska cesta 17, ob 9.40.
4. Poslovni prostor št. 0001 in 0005 s
pripadajočimi deleži na skupnih prostorih,
na naslovu Sežani, Partizanska cesta 17,
ob 10. uri.
Občina Sežana
Ob-28541/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 74/98),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), sklepa
Občinskega sveta Občine Vuzenica s 30.
redne seje z dne 21. 6. 2006, Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, ki jo
zastopa župan Miran Kus, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica
Prodaja se naslednja nepremičnina:
Enosobno stanovanje na Splavarski ulica 1, stanovanje št. 5, v velikosti 38,22 m2.
izklicna cena je 2,424.189 SIT +davek.

Št.

Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega cenilca Marka Črešnika
z dne 31. 8. 2006.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8
dni po podpisu pogodbe.
Ponudniki morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o vplačilu kavcije v višini 10 %
od izklicne cene, ter celotno številko računa
za vračilo kavcije neuspešnemu dražitelju.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene
nepremičnine bo v ponedeljek, 6. 11. 2006,
ob 15. uri, v prostornih sejne sobe Občine
Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Najnižji
znesek višanja je 50.000 SIT. V primeru, da
nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem,
se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila
izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat,
predsednik komisije za vodenje in nadzor
postopka prodaje stvarnega premoženja
Občine Vuzenica ugotovi, komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in
kupca pozove k podpisu pogodbe.
2. Vsak ponudnik mora pred začetkom
javne dražbe položiti kavcijo v višini 10 %
izklicne cene nepremičnine. Plačana kavcija
bo najugodnejšemu ponudniku vračunana
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po javni dražbi. Potrdilo o plačani kavciji v višini 10 % izklicne
cene posamezne nepremičnine se nakaže
na transakcijski račun Občine Vuzenica, št:
01341-0100011132, z navedbo »kavcija za
javno dražbo «
3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem
sklenjena v 8 dneh po javni dražbi. Plačilo
kupnine v roku določenem pod točko I. je
bistvena sestavina pravnega posla.
4. Overitev pogodbe ter druge stroške
v zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.
5. Prodajalec si pridružuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli javni dražbi. Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe, lahko,
v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek
javne dražbe do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
IV. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Vuzenica,
Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-912-22,
v času uradnih ur).
Občina Vuzenica
Št. 478-0171/2006-43/05
Ob-28661/06
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, objavlja na podlagi Pravilnika o
oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem (Uradni list RS, št. 31/03)
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja Mestne
občine Kranj v najem
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I. Predmet oddaje je naslednje stano
vanje:
1. Dvosobno stanovanje v pritličju objekta na naslovu Župančičeva ulica 19 v Kranju, v izmeri 62 m2, točkovano z 211 točkami, za izhodiščno mesečno najemnino
35.424,40 SIT.
II. Stanovanje opredeljeno v I. točki javne
dražbe bo oddano v najem na javni dražbi,
ki bo v ponedeljek, dne 6. 11. 2006, ob 10.
uri v sobi št. 14, na naslovu Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe:
– ki so polnoletni državljani Republike
Slovenije,
– katerih ožji družinski člani, ki skupaj
z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja so državljani Republike Slovenije ali
tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje
v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99, 9/01, 87/02, 96/02),
– ki imajo poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj,
– ki predložijo potrdilo o vplačani varščini.
IV. Na podlagi sklepa župana iz 4. člena Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem, št.
478-0171/2006-43/05, z dne 4. 10. 2006 so
kot ciljna skupina določene družine z mladoletnim, težko gibalno oviranim otrokom, od
katerih ima vsaj eden od staršev stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj,
in imajo prednost pri dodelitvi profitnega stanovanja v najem, v kolikor je udeležencev
javne dražbe več.
Težko gibalno oviran otrok je tisti otrok, ki
ima zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo
popolno funkcionalno odvisnost.
V. Izhodiščna najemnina se ugotavlja na
podlagi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03), oziroma v skladu z drugimi veljavnimi predpisi ter
znaša 110 odstotkov neprofitne najemnine
za določeno stanovanje.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in obratovalnih ali individualnih stroškov, ki
jih bo s svojim delovanjem povzročil najemnik.
Najemnino bodo najemniki plačevali v
rokih dospetja določenih s strani upravljavca
stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.
VI. Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 3 izhodiščnih
mesečnih najemnin.
Varščino je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa, št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010046-43060005 Mestne
občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo za oddajo profitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem«. Pred
začetkom javne dražbe se mora dražitelj
izkazati s potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina se bo najemniku vračunala v najemnino in sicer tako, da bo
ob prekinitvi najemne pogodbe oproščen
plačila najemnine za dodeljeno stanovanje
za zadnje 3 mesece, v primeru da ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine
Kranj. V primeru, da najemnik nima porav-

Stran

8128 /

Št.

106 / 13. 10. 2006

nanih vseh obveznosti do Mestne občine
Kranj, varščina zapade na račun le-teh. V
primeru, da je plačana varščina manjša, kot
znaša trimesečna najemnina, bo izbrani dražitelj nakazal razliko v roku 3 mesecev od
podpisa pogodbe. V primeru, da je plačana
varščina večja, kot znaša trimesečna najemnina, bo Mestna občina Kranj nakazala
izbranemu dražitelju razliko v roku 15 dni po
podpisu pogodbe.
Drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v
10 dneh po končani javni dražbi.
VII. Pogodba o oddaji stanovanja mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe. V primeru, da se
ponudnik, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh od
poziva Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Mestne občine Kranj. Najemna
pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.
VIII. Pravila javne dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je vplačal varščino
za stanovanje,
3. udeleženec lahko draži toliko časa,
dokler izklicana najemnina ne presega 1/3
povprečnega rednega mesečnega prihodka
za obdobje junij 2006 do vključno avgust
2006, pri čemer se seštevajo prihodki udeleženca in ožjih družinskih članov, ki skupaj
z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
IX. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do petka, 3. 11. 2006 do 12. ure, na
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve Mestne občine Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, soba št. 156, predložiti:
– potrdilo o državljanstvu za udeleženca
javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– potrdilo o stalnem prebivališču za udeležence javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev
stanovanja,
– davčno številko in številko računa udeleženca javne dražbe z navedbo imena in
naslova banke ali druge finančne ustanove,
– navedbo EMŠO za udeleženca in ožje
družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za
dodelitev stanovanja,
– dovoljenje za stalno bivanje v skladu z
Zakonom o tujcih za ožje družinske člane,
ki niso državljani Republike Slovenije, in ki
skupaj z udeležencem javne dražbe prosijo
za dodelitev stanovanja,
– dokazilo o težki gibalni oviranosti za
mladoletnega otroka (strokovno mnenje
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ali odločba o usmerjanju otroka
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo),
– potrdilo, da ima udeleženec poravnane
vse zapadle obveznosti do Mestne občine
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Kranj, za katerega je potrebno zaprositi na
Oddelku za finance Mestne občine Kranj,
najkasneje do četrtka, dne 2. 11. 2006,
– dokazilo o rednem mesečnem prihodku za obdobje junij 2006 do vključno avgust
2006, za udeleženca in ožjih družinskih članov, ki skupaj z udeležencem prosijo za
dodelitev stanovanja,
– potrdilo o vplačani varščini,
– seznam ožjih družinskih članov, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
X. Postopek oddaje profitnih stanovanj v
najem se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
XI. Mestna občina Kranj si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe, v kolikor
izbrani dražitelj ne izpolnjuje pogoja iz točke
VIII/3.
XII. Ogled stanovanja je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do četrtka, dne 2. 11. 2006 do 12.
ure.
XIII. Podrobnejše informacije so interesentom javne dražbe na voljo na Oddelku
za gospodarske in premoženjske zadeve
Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj

Razpisi delovnih
mest
Št. 211/06

Ob-28666/06
Preklic
Načelnik Upravne enote Celje preklicuje
javni natečaj, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 103, z dne 6. 10. 2006, pod št.
204/06, za uradniško delovno mesto referent v Oddelku za upravne notranje zadeve,
v Referatu za promet.
Upravna enota Celje
Št. 110-21/2006-2
Ob-28790/06
Preklic
Republika Slovenija, Upravna enota
Ajdovščina, ki jo zastopa načelnica Karmen Ražem, preklicuje javni natečaj za
uradniško delovno mesto svetovalec, št.
110-21/2006-1, Ob-25437/06, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 96 z dne
15. 9. 2006.
Upravna enota Ajdovščina
Ob-28340/06
Zavod za šport in prireditve Medvode,
Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, na
podlagi 10. in 13. člena Odloka o ustanovitvi
Zavoda za šport in prireditve Medvode objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda (m/ž) »Zavod za šport in prireditve Medvode«.
Pogoji za opravljanje dela:
– visokošolsko ali univerzitetno strokovno izobrazbo ustrezne smeri;
– ima najmanj dve leti in pol delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela zavoda in delo v športni dvorani;
– sposoben za vodenje in organiziranje
dela v zavodu.

Zakonski pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– kandidati 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;
– kandidati ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz pretekle alinee.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti program dela Zavoda za šport in
prireditve Medvode za nadaljnja 4 leta in
naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta;
– overjeno fotokopijo potrdila o izo
brazbi;
– fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumenta, iz katere bodo razvidne delovne
izkušnje na vodstvenih položajih;
– izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo o tem,da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbran kandidat bo imenovan za dobo 4
let. Nastop dela bo predvidoma 1. januarja
2007. Delo bo opravljal v prostorih Zavoda
za šport in prireditve Medvode. Po poteku
mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno
imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave na
naslov: Zavod za šport in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, z
oznako: »Prijava na javni razpis – direktor
Zavoda – ne odpiraj!«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel.
01/230-63-02.
Zavod za šport in prireditve Medvode
Št. 07-2/19
Ob-28396/06
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto:
I. samostojni strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost na Območni izpostavi Nova Gorica m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo družboslovne, ekonomske ali sorodne
smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega
področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja pet mesecev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Ob-28398/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno
prečiščeno besedilo) Republika Slovenija
Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17,
Maribor, objavlja javni natečaj za eno prosto
delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas nadomeščanja javne
uslužbenke med porodniškim dopustom ter
dopustom za nego in varstvo otroka in trimesečnim poskusnim delom.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Delo bo javni uslužbenec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– opravljanje vseh del in nalog vezanih
na brezplačno pravo pomoč,
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik,
priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika v posameznih zadevah
izven glavne obravnave, opravljanje priprav
na glavno obravnavno, vodenje obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Javni uslužbenec bo opravljal delo na sedežu Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni
trg 17, Maribor.
K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Delov-

Št.

no sodišče v Mariboru, Urad predsednika,
Glavni trg 17, 2000 Maribor, z oznako “javni
natečaj”.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženo dokumentacijo o
izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
mogoče dobiti na tel. 02/235-08-65.
Delovno sodišče v Mariboru
Št. 16/06
Ob-28409/06
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), 23. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02-69/06) in na podlagi tretjega odstavka
20. člena Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04), Okrožno državno tožilstvo
na Ptuju, Vodnikova ulica št. 2/II, 2250 Ptuj,
objavlja prosto delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca) – 1 prosto uradniško delovno mesto z delovnim razmerjem za nedoločen čas.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
III.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v peti in šesti alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
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Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, Vodnikova ulica št. 2/II, Ptuj.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Okrožno
državno tožilstvo na Ptuju, Vodnikova ulica
št. 2/II, Ptuj. Če je prijava poslana priporočeno po pošti se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
15 dneh po opravljenem postopku izbire. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Informacije o objavljenem prostem delovnem mestu dobite na tel. 02/787-90-60.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju
Ob-28411/06
Skladno z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 in 68/06),
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
svetovalec za splošne in pravne zadeve v Uradu županje.
Naloge uradniškega delovnega mesta
je mogoče opravljati v nazivu svetovalec I,
svetovalec II in svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Kandidati morajo za zasedbo delovnega
mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
– 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 obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
– pisno izjavo, v kateri kandidat izjavlja:
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– 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.
Potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda ga krajevno
pristojno sodišče) bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami z delovno pravnega področja,
področja priprave aktov lokalne skupnosti
ter kandidati z dovoljenjem za dostop do
tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja v Uradu
županje Občine Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd.
Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu:
– 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,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na 1. stopnji,
– pomoč pri izpeljavi javnih razpisov in
natečajev,
– izvajanje kadrovskih funkcij in dokumentov s področja delovnih razmerij ter vodenje kadrovske evidence,
– priprava normativnih aktov s področja
dela občinske uprave,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– druge naloge s področja dela oziroma
po odredbi predstojnika.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
(z označbo »za javni natečaj in navedbo delovnega mesta«). Rok za prijavo je 8 dni in
začne teči naslednji dan po objavi javnega
natečaja v Uradnem listu RS.
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 pravočasne in popolne, 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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po izbiri. O izbiri uradnika bo izdan
sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan, na tel.
02/872-35-60.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Dravograd
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Ob-28412/06
Občina Trebnje, Občinski svet, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje prosto delovno mesto za določen čas – trajanje mandata štiri leta
direktorja javnega podjetja Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
Kandidat/ka za direktorja mora poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja ali visoka izobrazba
ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za
opravljanje nalog, s katerimi dokazuje strokovne, organizacijske in druge poslovodne
sposobnosti,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti vizijo delovanja javnega podjetja Komunala Trebnje.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje
4 let, delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter programom razvoja javnega podjetja pošljite najkasneje v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Občina Trebnje,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z
oznako: Prijava za razpis direktorja Komunale.
Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.
Kandidati bodo prejeli obvestilo o izbiri v
zakonitem roku.
Občina Trebnje
Št. 1101-72/2006/1
Ob-28433/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat 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:
– vodenje poslovnih knjig,
– usklajevanje evidenc z drugimi OE in
zunanjimi institucijami,
– računovodska kontrola,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv.
Predanost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem računovodstva s področja
javnega sektorja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za javno računovodstvo v Sektorju za
računovodstvo proračuna, Cankarjeva 18,
Ljubljana, v nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 8 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 št. 1101-72/2006
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, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na številko 01/369-60-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-71/2006/1
Ob-28437/06
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.
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:
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– 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 mora kandidat 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:
– 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 Direktoratu za javno računovodstvo v Sektorju
za računovodstvo proračunskih uporabnikov, Jesenkova 3, Ljubljana, v nazivu višji
svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 8 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 št. 1101-70/2006
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, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na številko 01/369-60-10.

Št.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Su 010603/20
Ob-28548/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJUUPB2), Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I. Uradnik bo naloge
opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, na Okrožnem sodišču na Ptuju,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju,
– poročanje na sejah senata in izdelava
osnutkov sodnih odločb,…
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke.
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alineji prejšnjega odstavka, lahko kandidat ob
prijavi nadomesti s pisno izjavo, 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 in da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnje-
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vanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče
na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in z navedbo delovnega mesta.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.
Okrožno sodišče na Ptuju
Ob-28549/06
Svet Centra za socialno delo Maribor,
Dvorakova ul. 5, Maribor – Razpisna komisija na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
štev. 12/91, 8/96 in 36/00), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04 - UPB) ter 32. in 33. člena Statuta
Centra za socialno delo Maribor, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Maribor.
Skladno s Statutom Centra za socialno
delo Maribor mora kandidat/kandidatka poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjevati še naslednje pogoje, določene
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu in pet let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva;
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka,
ki nima opravljenega programa za vodenje
iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja, če ne mu mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za mandatno dobo petih let. Mandat
bo nastopil/nastopila, ko bo po končanem
postopku imenovanja podal soglasje minister, pristojen za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa Mestne
občine Maribor.
Prijavi je potrebno priložiti ustrezna dokazila in življenjepis s pomembnimi podatki
o strokovni karieri.
Prijavo morajo kandidati/kandidatke poslati po pošti v zaprti ovojnici z opombo »Ne
odpiraj – prijava na razpis« v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov Center za socialno
delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Maribor – za
razpisno komisijo.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Razpisna komisija
Sveta Centra za socialno delo Maribor
Št. 110-117/2006-1
Ob-28554/06
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno
besedilo), županja Mestne občine Ljubljana
objavlja javni natečaj za zaposlitev
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pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v mestni upravi v Službi za izobraževanje
v Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani komunikologi;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali pisna izjava;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali pisna izjava.
Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko
in sklepe o ne izbiri za ne izbrane kandidate/ke bomo posredovali v 15 dneh po
opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal/a v prostorih Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva
18, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne,kadrovske in
splošne zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
01/306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1/2006-349
Ob-28558/06
Svet Zdravstvenega doma »dr.Jožeta
Potrate« Žalec na podlagi sklepa 8. redne
seje z dne 27. 9. 2006 in 40. člena Statuta
razpisuje delovno mesto:
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– da je državljan RS;
– da obvlada slovenski jezik;
– da predloži program dela in razvoja
zavoda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji
le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasij občin ustanoviteljic k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15
dneh po objavi na naslov: Zdravstveni dom
»dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica
6, 3310 Žalec, z oznako »prijava na razpisne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Svet Zdravstvenega doma
»dr. Jožeta Potrate« Žalec
Št. 119-3/2006-73
Ob-28662/06
Upravna enota Ljubljana na podlagi 56.
člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
1. Svetovalec v Oddelku za tujce Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se
lahko opravlja v nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– pomoč pri pripravi 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.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in pet-mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji
Proletarska cesta 1 v Ljubljani.
2. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Šiška, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi 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.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,

– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji Trg Prekomorskih brigad 1 v Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje, določene v drugem odstavku 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijavi pod točko 1 in točko 2 morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma druge verodostojne
listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, ustrezni izpit opravile najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V izbirni postopek za delovno mesto pod
točko 2 se lahko uvrstijo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega strokovnega izpita iz
upravnega postopka.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre
(z označbo »za javni natečaj – svetovalec v Oddelku za tujce« oziroma »za javni
natečaj – svetovalec v Izpostavi Šiška«),
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali
na elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Rok za vlaganje
prijav je 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS. Če je prijava poslana po pošti, se
šteje, da je pravočasna, če je oddana na
pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o
izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Su 010603/06
Ob-28664/06
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
dve prosti uradniški delovni mesti:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.

Št.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-72-75.
Okrajno sodišče v Mariboru
Št. 142/06
Ob-28718/06
Svet Doma starejših Na Fari na Prevaljah na podlagi sprejetega sklepa št.
062-04-3/06, z dne 3. 10. 2006 razpisuje
delovno mesto
»direktorja«.
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki poleg splošnih pogojev, določenih
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 34/04), pet let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem
zakonu;
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit iz Zakona o socialnem varstvu;
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in opravljen
strokovni izpit po tem zakonu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga
mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja traja pet let.
3. Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet
prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo
obravnaval.
Kandidat/ke bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programskimi
usmeritvami za delovanje Doma, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave na
naslov: Dom starejših Na Fari, Na Fari 50,
2391 Prevalje, z oznako »razpis za direktorja«.
Svet doma starejših Na Fari
Št. 110-285/2006
Ob-28725/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v Sektorju za
lovstvo in ribištvo (m/ž) – za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
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kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer politologija.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem ureditve ribištva v EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo oziroma izjava o izpolnjevanju
prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnega kriterija.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za
lovstvo in ribištvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 110-206/2006-31111
Ob-28726/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 41/06 - uradno
prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 10-02/2006-17
Ob-28729/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02-113/05) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
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višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno mesto v Uradu predsednika na VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje RS,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
krajevno pristojno sodišče.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat
potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »javni
natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene
samo popolne vloge, s priloženimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni natečaj – pripravnik«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni po izbiri.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občine Postojna.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna

Št. 110-287/2006
Ob-28730/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi oziroma pogoje za izvolitev
za sodnika upravnega sodišča določene v 8.
členu Zakona o upravnem sporu.
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. 58/14-7/06
Ob-28761/06
Svet Osnovne šole Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2007,
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom pošljite
najpozneje v 10 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Osnovne šole Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, s pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Stara Cerkev

Št. 110-53/2006
Ob-28756/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), Občina Postojna objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba: najmanj visoka strokovna
izobrazba arhitekture, krajinarstva, geografije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;

Št. 260/2006
Ob-28762/06
Republika Slovenija, Upravna enota Piran, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višjega svetovalca/-ke
za vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov s področja denacionalizacije in
drugih premoženjskopravnih ter gradbenih
zadev v Oddelku za okolje in prostor.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
najmanj 3 leta in 4 mesece za kandidate z
univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki z delovnimi izkušnjami v

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
državni upravi ter znanjem s področja vodenja upravnih postopkov.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, in druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva za
pravosodje),
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdilo izda krajevno pristojno sodišče).
Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– dokazilo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o
zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju, kjer
živi narodna skupnost,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da
bodo v primeru izbire na delovno mesto
navedeni izpit opravili v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Strokovna usposobljenost kandidatov bo
presojana na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavni
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šest
mesečnim poskusnim delom. Delo se bo
opravljalo v Luciji, Obala 114a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo
najkasneje v 8 dneh po objavi javnega natečaja, po pošti na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Piran, Lucija, Obala
114a, 6320 Portorož, ali po elektronski pošti
na: ue.piran@gov.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Mateja
Minić Debernardi).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 61/06
Ob-28763/06
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in sklepa
predsedstva Študentske organizacije Slovenije, sprejetega na 8. izredni seji dne 3. 10.
2006, objavlja Študentska organizacija Slovenije razpis za prosto delovno mesto:
1. predstavnika Študentske organizacije Slovenije za odnose z javnostmi.
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2. Pogodba se sklene za nedoločen čas
s poskusno dobo 6 mesecev.
3. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri (zaželeno: komunikologija, novinarstvo ali odnosi z javnostmi),
– poznavanje študentskega in mladinskega organiziranja,
– poznavanje delovanja področja odnosov z javnostmi,
– poznavanje dela v računalniškem okolju MS Windows,
– vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnem mestu s podobnimi pooblastili in delovnimi nalogami,
– izkazane organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
4. Kandidati morajo prijavo poslati na
razpisnem obrazcu skupaj z zahtevanimi
prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – razpis za Predstavnika ŠOS
za odnose z javnostmi«.
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo ob
delavnikih v prostorih ŠOS (med 10. in 12.
uro), Dunajska 51, 1000 Ljubljana ali na spletnih straneh ŠOS (http://www.studentskaorg.si).
6. Rok za prijavo na razpis je 8 dni po
tej objavi.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po končanem postopku
izbire kandidata za objavljeno prosto delovno mesto.
Študentska organizacija Slovenije
Št. 1711-06-468193/00
Ob-28764/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za notranje
zadeve na podlagi sklepa Uradniškega
sveta, številka 0131-56/2006/2 z dne 12. 9.
2006 objavlja javni natečaj za položaj
glavnega inšpektorja Republike Slovenije za notranje zadeve v Ministrstvu
za notranje zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smer ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– do zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
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– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma izjava
o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjava o opravljenem strokovnem izpitu
za upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
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sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03 in 28/06) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za notranje zadeve
bo izbranega kandidata za glavnega inšpektorja Republike Slovenije za notranje zadeve
v Ministrstvu za notranje zadeve imenovala
Vlada Republike Slovenije za določen čas,
za dobo petih let. Delo bo opravljal v nazivu
inšpektor – višji svetnik na sedežu organa v
Ljubljani, Štefanova 2.
Glavni inšpektor Republike Slovenije za
notranje zadeve v Ministrstvu za notranje
zadeve bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in
ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal sklep.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-28765/06
Svet Doma počitka Metlika razpisuje na
podlagi 46. člena Statuta zavoda delovno
mesto:
strokovni vodja zavoda – 20 ur tedensko.
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, ki jih
določa zakon, izpolnjuje naslednje pogoje:
– strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega dela,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– predloženi svoj program vodenja strokovnega dela v zavodu.
Mandat traja pet let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi na naslov: Dom počitka Metlika,
Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako »razpis za strokovnega vodjo«.
Svet Doma počitka Metlika
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Ob-28766/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02-113/05), Višje sodišče v Celju,
Prešernova 22, 3000 Celje, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 1 (eno) prosto delovno
mesto (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom;
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– morajo biti državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delo se lahko opravlja v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na Višjem sodišču v Celju, Prešernova ulica 22,
Celje.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (izbrani kandidat bo potrdilo moral predložiti najkasneje
pred zaposlitvijo),
– potrdilo ali pisno izjavo, da kandidat
ni v kazenskem postopku zaradi kakšnega
kaznivega dejanja (izbrani kandidat bo potrdilo moral predložiti najkasneje pred zaposlitvijo).
Kandidati pošljejo pisne prijave z opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v
Celju, Kadrovska služba, Prešernova ulica
22, 3000 Celje, z označbo »javni natečaj«.
V izbirni postopek bodo uvrščene samo
popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri

uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 03/42-75-260.
Višje sodišče v Celju
Št. 238/2006
Ob-28788/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za pravosodje
na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 0131-38/2006/2 z dne 13. 7. 2006 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– morajo obvladati uradni jezik;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika;
– fotokopijo potrdila oziroma pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju, in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
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področju v javnem ali zasebnem sektorju
in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti
oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuj jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03 in 28/06) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za pravosodje bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za pravosodno upravo v
Ministrstvu za pravosodje imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let, z
možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretar z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar na sedežu
organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje
bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje
v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljublja-
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na, tel. 01/478-16-50. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala
sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 243/2006
Ob-28789/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04, 57/05, 112/05 in 49/06), objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Službi za informatiko, v
Sekretariatu, v Ministrstva za pravosodje
RS, pod šifro DM 249 v katalogu delovnih
mest Ministrstva za pravosodje RS.
Prosto delovno mesto podsekretar v
Službi za informatiko, v Sekretariatu je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivu podsekretar in sekretar.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna strokovna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv podsekretar.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat
opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektni skupin.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj« in navedbo
razpisanega delovnega mesta, s šifro DM
249.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 266/06
Ob-28791/06
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za zunanje
zadeve na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 0131-55/2006/2 z dne 12. 9. 2006
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
evropske zadeve in politično bilateralo v
Ministrstvu za zunanje zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
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– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen diplomatski izpit;
– morajo obvladati uradni jezik;
– aktivno morajo obvladati dva tuja jezika, od tega enega svetovnega;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem diplomatskem izpitu;
– certifikat Državnega izpitnega centra
o višjem znanju dveh tujih jezikov, od tega
enega svetovnega jezika oziroma potrdilo o
aktivnem znanju dveh tujih jezikov, od tega
enega svetovnega jezika s strani ustrezne
ustanove;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in
28/06);
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov NATO;
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov EU.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju,
in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati aktivno znanje
dveh tujih jezikov, od tega znanje enega
svetovnega jezika. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
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drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU
in drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03 in 28/06) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Na predlog ministra za zunanje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za evropske zadeve in
politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje
zadeve imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu pooblaščenega ministra oziroma veleposlanika
(sekretarja) z možnostjo napredovanja v naziv veleposlanik (višji sekretar), na sedežu
organa v Ljubljani, Prešernova 25.
Generalni direktor Direktorata za evropske zadeve in politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje zadeve bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, dr. Matjaž Nahtigal,
št. 478-16-70. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 370/2006
Ob-28853/06
Javno Komunalno podjetje Žalec d.o.o.,
Nade Cilenšek 5, Žalec, objavlja javni razpis
za delovno mesto
direktorja podjetja.

Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava.
Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima visoko ali najmanj višjo izobrazbo,
– da ima vsaj 5 let ustreznih delovnih
izkušenj na vodilnih mestih.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopijo dokumenta, ki izkazuje državljanstvo,
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovnih izkušenj.
Kandidati morajo predložiti tudi predlog
vizije razvoja in delovanja podjetja.
Direktor je imenovan za 4 leta.
Prijave s potrebnimi dokazili, vizijo razvoja delovanja podjetja in življenjepisom
posredujte na naslov: Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o., Razpisna komisija,
Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, v roku 15 dni
po objavi v Uradnem listu RS, s pripisom (ne
odpiraj – razpis za direktorja podjetja).
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje.
Po izteku roka bo razpisna komisija izmed prijavljenih kandidatov izbrala enega
ali več kandidatov, ki ustrezajo razpisnim
pogojem ter jih predlagala v imenovanje
skupščini podjetja.
Če nihče izmed prijavljenih kandidatov
ne ustreza razpisnim pogojem oziroma če
skupščina ne izbere nobenega od predlaganih kandidatov, se razpis ponovi.
Odločitev o izbiri mora biti sprejeta v roku
30 dni po poteku roka za prijave na razpis. O
odločitvi izbire se s pravnim poukom obvesti
vse kandidate, ki so se prijavili na razpis.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

Druge objave
Št. 2628-1/2005/18
Ob-28547/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana, objavlja razglas, da druga izdaja pomorske karte Tržaškega zaliva v merilu 1:75.000 in v izdaji
Ministrstva za promet (september) 2006),
nadomešča prvo izdajo (november 2005),
ki je preklicana zaradi sprememb v vsebini
karte.
Ministrstvo za promet
Št. 9/06
Ob-28542/06
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Mojca Starec, z dnem 25. 9. 2006, odvetniška pisarna: Prešernova 3, 1000 Ljubljana,
Mia Kalaš, z dnem 26. 9. 2006, odvetniška pisarna: Odvetniška družba odvetniki
Šelih & partnerji o.p., d.n.o., Komenskega
ulica 36, 1000 Ljubljana,
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Mateja Logar, z dnem 26. 9. 2006, odvetniška pisarna: Partizanska 20, 2000 Maribor,
Maja Žgajnar, z dnem 26. 9. 2006, odvetniška pisarna: Odvetniška družba GregorinŠtifter in Gregorin, o.p., d.n.o., Ljubljanska
cesta 8, 3000 Celje,
Mag. Marija Bukovec Marovt, z dnem
1. 10. 2006, odvetniška pisarna: Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana,
Sonja Rovtar Kalin, z dnem 1. 10. 2006,
odvetniška pisarna: Kidričeva ulica 18, 5000
Nova Gorica.
Mag. Bojan Peče, z dnem 25. 9. 2006,
odvetniška pisarna: Svetozarevska 10, 2000
Maribor,
Tomaž Avsenik, z dnem 26. 9. 2006, odvetniška pisarna: Linhartova 62, 1000 Ljubljana,
Damjan Korošec, z dnem 26. 9. 2006,
odvetniška pisarna: Odvetniška družba Brecelj in Partnerji, d.n.o.- o.p., Dvořakova 11a,
1000 Ljubljana,
Luka Podjed, z dnem 26. 9. 2006, odvetniška pisarna: Odvetniška družba Kotlušek-Pavčič o.p.-d.n.o., Čufarjeva 4, 1000
Ljubljana,
Robert Pungerl, z dnem 26. 9. 2006, odvetniška pisarna: Svetozarevska 10, 2000
Maribor,
Primož Kozina, z dnem 27. 9. 2006, odvetniška pisarna: Koroška cesta 26, 4000
Kranj,
Valentin Bajuk, z dnem 1. 10. 2006, odvetniška pisarna: Slomškova ulica 12 a,
1000 Ljubljana,
Boris Kolmanič, z dnem, 1. 10. 2006,
odvetniška pisarna: Ormoška cesta 4, 9240
Ljutomer,
David Pogorevc, z dnem 1. 10. 2006,
odvetniška pisarna: Francetova 4, 2380 Slovenj Gradec,
Odvetnica Irena Jurca, odvetnica iz Ljubljane, prične z dnem 15. 9. 2006 opravljati
odvetništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetniku Stojanu Zdolšku na naslovu: Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbriše:
Mitja Stupan, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 5. 9. 2006; prevzemnik: odvetnica
Nina Stupan, Kolodvorska ulica 7, 1000
Ljubljana.
III. Preselitve:
Primož Cegnar, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 18. 9. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cigaletova
ulica 7, 1000 Ljubljana;
Majda Kmet, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 15. 10. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cesta v
Gorice 36, 1000 Ljubljana;
Petra Mrhar, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 15. 10. 2006 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cesta v
Gorice 36, 1000 Ljubljana;
Nina Stupan, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 30. 9. 2006 izstopi iz Odvetniške
družbe Colja, Rojs & partnerji, o.p., d.n.o.,
in z dnem 1. 10. 2006 nadaljuje odvetniško
dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana.
IV. Odvetniške družbe:
Odvetniška družba Ulčar & Ulčar, o.p.
- d.n.o. iz Ljubljane z dnem 9. 3. 2006 spremeni firmo, ki sedaj glasi: Odvetniška družba Ulčar & partnerji, o.p. – d.n.o., Vojkova
ulica 52, 1000 Ljubljana.

Št.

Odvetniška družba Križaj & Trpin o.p.,
d.n.o., z dnem 25. 9. 2006 preseli sedež
družbe na novi naslov: Komenskega ulica
36, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 40401-00002/2006 0300 Ob-28400/06
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93 s spr. in dop.), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 s sprem.
in dop.), Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin (Ur. l. RS, št. 123/03),
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2006 (MUV, št. 31/05 in 10/06) in
Posamičnega programa prodaje občinskega
finančnega premoženja – naložbe v družbo
Plinarna Maribor d.d. sprejetega na 36. seji
Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne
27. 3. 2006, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 112.179 navadnih
delnic (v paketu) oziroma 34,09% delež
družbe Plinarna Maribor d.d., Plinarniška 1,
2000 Maribor.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljan
stvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba, mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 100,000.000
SIT, na transakcijski račun Mestne občine
Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom
»Varščina za nakup delnic Plinarne Maribor
d.d.«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena, pri čemer si prodajalec z
namenom dosega najvišje ponudbene cene,
dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki.
9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji delnic družbe Plinarna Maribor d.d.
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s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla,
ustavi.
10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup delnic Plinarne Maribor
d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 14. 11.
2006 do 12. ure. Na nahrbtni strani kuverte
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
11. Odpiranje ponudb bo javno, dne
14. 11. 2006 ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, soba 205.
12. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka
roka za oddajo ponudb.
14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic oziroma deleža družbe Plinarna Maribor d.d., najkasneje v roku
10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru,
da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino
zadrži.
15. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
16. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu v Oddelku za finance pri Francu
Štelcerju, tel. 02/22-01-262; e-pošta:
franc.stelcer@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-28410/06
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 29. in
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
in sklepov Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi št. 3520-8/06 in 3520-12/06 z dne
21. 9. 2006, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
1. zasedeno neprofitno stanovanje št. 8
v izmeri 30,04 m2 v pritličju večstanovanjske
stavbe Prečna pot 12, Zagorje ob Savi (etažna lastnina še ni vpisana), za izklicno ceno
3,823.000 SIT,
2. zasedeno neprofitno stanovanje št.
IV/31 v izmeri 63 m2 v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe Cesta zmage 14, Zagorje
ob Savi, vpisano v vl. št. 1279/67 k.o. Zagorje-mesto, za izklicno ceno 12,168.000 SIT.
Oba predmetna neprofitna stanovanja
sta obremenjena z najemnimi razmerji za
nedoločen čas. V izhodiščno vrednost stanovanj, 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 najkasneje do dne
25. oktobra 2006 plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% od navedene izhodišč-
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ne cene nepremičnine, za katero daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun
proračuna občine št. 01342-0100018358, ki
je odprt pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v
roku 8 dni po končani izbiri.
3. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
4. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži
prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Neupoštevanje
pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
6. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v
skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.
7. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo
brezplačno vsak delovni dan med 8. in 12.
uro na Oddelku za splošne zadeve občinske
uprave Občine Zagorje ob Savi.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik
predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni
list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV
za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene (datum vplačila varščine mora biti najkasneje
25. oktober 2006),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 100.000 SIT.
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V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo - najnižji znesek višanja
je 100.000 SIT.
10. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa
bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
11. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
13. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca
izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
14. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 27. oktobra 2006 do 10. ure ne glede
na vrsto prenosa na naslov Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj - ponudba na
javni razpis za prodajo stanovanj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na
voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro v
Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi dne
27. oktobra 2006 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni dan na tel. 03/565-57-02 ali 565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-28546/06
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 44. seji, dne 25. 9. 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. poslovni prostor v izmeri 123,80 m2,
v pritličju stavbe desno Cvetkov trg 4, Ptuj,
parc. št. 1253, vl. št. 750 k.o. Ptuj po tržni
vrednosti 18,527.691 SIT – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.2. poslovni prostor v izmeri 54,64 m2, v
pritličju stavbe desno Prešernova ul. 5, Ptuj,
parc. št. 1198, vlož. št. 705 k.o. Ptuj, po tržni

vrednosti 9,179.520 SIT – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.3. poslovni prostor v izmeri 26,90 m2,
v pritličju stavbe Zelenikova ul. 1, Ptuj, vhod
iz Krempljeve ul., parc. št. 1230, vlož. št.
729 k.o. Ptuj, po tržni vrednosti 3,873.600
SIT – prostor je zaseden z najemnikom za
nedoločen čas;
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do vključno 30. 10. 2006,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup poslovnega prostora«. Osebno
prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 36/2, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296-0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 7. 11. 2006, ob 14. uri, v sobi
št. 54 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob
izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji
predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti
v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
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6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.
7. Poslovni prostori se prodajajo po
sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje
poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel
lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-28745/06
Občina Hajdina objavlja na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta občine Hajdina
v skladu s programom prodaje občinskega
stanovanja, sprejetega na 25. redni seji občinskega sveta, dne 29. 9. 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Hajdina
1. Predmet prodaje je stanovanje št. 1
v novozgrajenem poslovno stanovanjskem
objektu na naslovu Zg. Hajdina 44/a, 2288
Hajdina, v izmeri 42,52 m2. Stanovanje je
novo, neopremljeno in primerno za vselitev.
Navedena nepremičnina se prodaja kot
celota.
Izhodiščna cena v skladu z Uredbo Vlade RS, določena na podlagi cenitvenega poročila z dne 20. 7. 2006, ki ga je izdelala in
izdala Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj,
znaša 10,200.000 SIT.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Tržna cena
ne vsebuje nobenih davščin. Pisne ponudbe
lahko ponudniki pošljejo v zaprti kuverti po
pošti ali osebno oddajo do vključno 27. 10.
2006, na naslov: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Osebno prinešene ponudbe je potrebno do
navedenega datuma oddati na Občini Hajdina, najkasneje do 11. ure. Rok vezanosti
na ponudbo začne teči od dneva oddaje
ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave
do poteka roka za oddajo ponudb.
3. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Hajdina, številka
01359-0100017622. Neizbranemu ponudniku se varščina vrne brezosebno v osmih
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dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, izbranemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če izbrani ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Občine Hajdina;
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
4. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Občine
Hajdina, dne 27. 10. 2006, ob 12. uri, v prostorih Občine Hajdina.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisno navedene pogoje.
5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno.
6. Z izbranim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
7. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe.
Kolikor izbrani ponudnik v dogovorjenem
času kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
8. Stanovanje se prodaja po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje
v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati
večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
9. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
10. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
11. Prodajalec lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
12. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, dobijo interesenti na Občini
Hajdina, tel. 02/788-30-30, kontaktna oseba: Valerija Šamprl.
Občina Hajdina
Št. 465-03-4/2006
Ob-28767/06
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 13/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Zavrč z dne 29. 9. 2006,
Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč, ki jo
zastopa župan Miran Vuk, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Zavrč
I. Prodajalec: Občina Zavrč, Zavrč 11,
2283 Zavrč, tel. 02/761-04-82, e-mail: obcina.zavrc@siol.net.
II. Predmet prodaje je: stanovanjska
stavba, dvorišče in gospodarsko poslopje,
ki stoji na parc. št. 70.S k.o. Belski Vrh, vpisana pri vl. št. 74, v skupni izmeri 1.107 m2,
za izklicno ceno 8,807.900 SIT; stanovanjska stavba ni zasedena.
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Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
III. Način prodaje: prodaja stanovanjske
stavbe, dvorišča in gospodarskega poslopja
se bo izvedla v skladu s 45. členom Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) z javnim
zbiranjem ponudb.
IV. Roki prodaje: stanovanjska stavba,
dvorišče in gospodarsko poslopje bo na prodaj z zbiranjem ponudb do vključno 20. 10.
2006 do 13. ure. Ponudbo za nakup stanovanjske stavbe, gospodarskega poslopja in
dvorišča lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije,
in fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije. Ponudniki za nakup stanovanjske
stavbe, gospodarskega poslopja in dvorišča
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo na naslov: Občina Zavrč,
Zavrč 11, 2283 Zavrč, z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnine«.
V. Pogoji zbiranja ponudb
Ponudnik za javno ponudbo mora v ponudbi navesti:
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodišče cene,
– podatke o ponudniku (ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega
dokumenta in potrdilo o državljanstvu oziroma dokazilo o registraciji za pravne osebe
oziroma za zasebne podjetnike priglasitev
na davčnem uradu); dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni,
– način in rok plačila kupnine,
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa.
Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje župan Občine Zavrč.
VI. Kriterij za izbor: pri višini najugodnejše kupnine ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine,
pri enaki ponudbi pa tistega, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
VI. Ostale določbe
Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 30 dneh po
končanem postopku. V primeru, da se kupec v 8 dneh od poziva Občine Zavrč k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil. Rok plačila kupnine
je 8 dni od podpisa pogodbe. Kolikor uspeli
ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne
plača, se mu obračunajo zakonite zamudne
obresti ali pa se pogodba razveljavi.
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno.
Kupec stanovanjske stavbe, gospodarskega poslopja in dvorišča, mora plačati stroške zemljiškoknjižnega prenosa.
Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu
kupnine.
Občina Zavrč lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti dobijo v
občinski upravi vsak delovni dan na tel.
02/761-04-82.
Občina Zavrč
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-16/2006-3
Ob-28405/06
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
spremembo naziva pravil statuta sindikata,
vpisanega v evienco pod zap. št. 81, dne
3. 10. 2006, z novim nazivom: Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Sindikata Osnovne šole Tabor – Vransko, Vransko 23,
Vransko.
Št. 101-2/2006
Ob-28550/06
1. Upravna enota Piran prejme v hrambo
Statut Sindikata Osnovne šole Ciril Kosmač
Piran.
Datum vpisa: 13.9. 2006.
Ime sindikata: Sindikat vzgoje in izobraževanja znanosti in kulture Slovenije
SVIZ – sindikat Osnovne šole Cirila Kosmača Piran.
Sedež sindikata: Oljčna pot 24, 6330
Piran.
2. Pravila iz prve točke te odločbe so vpisana v register evidence, ki se vodi pri temu
organu pod zaporedno številko 34.
3. Sindikat mora sporočiti tukajšnjemu
upravnemu organu vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, in dejstva, ki
so podlaga za vpis v evidenco.
4. Stroški upravnega postopka niso nastali.
Št. 101-13/2006-5
Ob-28551/06
Temeljni akt – Pravila Sindikata Slovenskih cestnih podjetij d.o.o., Leskoškova
9e, Ljubljana, se z dnem 20. 7. 2006 hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je
vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 146.
Št. 101-6/2006
Ob-28668/06
Upravna enota Tolmin, z dnem izdaje te
odločbe izbriše iz evidence statutov sindikatov v hrambi Sindikat hoteli Bovec, Trg
golobarskih žrtev 18, 5230 Bovec.
Pravila sindikata so bila vpisana v evidenco dne 19. 5. 1993 pod zap. št. 9 z nazivom Pravilnik sindikata hoteli Bovec.
Št. 101-2/2006
Ob-28671/06
Iz evidence statutov sindikatov se izbriše
Sindikat ZSSS Mercator Gorenjske, Kidričeva c. 54, Škofja Loka, ki je bil vpisan pod
zaporedno številko 74.
Matična številka zgoraj navedenega sindikata je 1133101.
Št. 101-18/2006-3
Ob-28673/06
Statut Sindikata delavcev železniške
infrastrukture Slovenije, Masarykova 15,
Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe št. 028-7/96-02/OG z dne 19. 7. 1996
in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 219 z dnem 19. 7. 1996,
se z dnem 4. 10. 2006 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-2/2006
Ob-28675/06
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek
okolje, kmetijstvo in občo upravo sprejme
v hrambo Pravila sindikata vzgoje, izo-
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braževanja, znanosti in kulture Osnovne
šole Muta pod zaporedno številko registra
1/2006.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi teh pravil postane sindikat pravna oseba.
Št. 101-16/2006-5
Ob-28768/06
Statut Sindikata Družbe ABC Trgovina
Ljubljana, Wolfova 12, Ljubljana, ki je v
hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Center na podlagi odločbe št. 028-8/2001 z
dne 1. 8. 2001, in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 271
z dnem 1. 8. 2001, se z dnem 5. 10. 2006
izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-42/2006-77
Ob-28406/06
Urad RS za varstvo konkurence je dne
4. 10. 2006 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
1. odstavkom 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Europlakat,
d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana,
in Metropolis Media, d.o.o., Šlandrova
ulica 8b, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
Pogodbe o prenosu poslovnega deleža,
sklenjene dne 28. 8. 2006, s katero je družba Europlakat pridobila celoten lastniški delež družbe Metropolis Media, kar pomeni
koncentracijo podjetij v smislu določila 1.
alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-70/2006-6
Ob-28414/06
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 2. 10.
2006 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji,
ki je nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja BSS, družba za proizvodnjo in dobavo
betona, d.o.o., Cesta na Brod 2, Ljubljana, s strani družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Vojkova 1, Deskle,
in Splošno gradbeno podjetje Slovenija
ceste tehnika Obnova, d.d., Slovenska
56, Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija
je skladna s pravili konkurence.
V navedenem primeru gre za ustanovitev
skupnega podjetja za proizvodnjo in prodajo
betonskih mešanic in s tem koncentracijo v
smislu tretje alineje 2. odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-28678/06
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Marketing magazin, Golden drum magazine, Grafičar, DELO FAX, VEČ, Mag.
Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: Dejan Jelovac, Žan Jan Oplotnik, Andreja Pihler, Tomaž Prpič, Veso Stojanov,
Boris Zupančič (predsednik).

Objave
gospodarskih družb
Ob-28560/06
Direktor družbe FIN-MAXIM poslovno
svetovanje, posredovanje, d.o.o., Partizanska 3, 1293 Šmarje-Sap (v nadaljevanju:
FIN-MAXIM d.o.o.) na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 5. 10. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9 predložen Oddelitveni načrt
družbe FIN-MAXIM d.o.o.
2. Na sedežu družbe FIN-MAXIM d.o.o.,
Partizanska 3, 1293 Šmarje-Sap bo od objave tega obvestila en mesec v času od 8. do
12. ure na vpogled Oddelitveni načrt družbe FIN-MAXIM d.o.o. ter zaključno poročilo
družbe FIN-MAXIM d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
FIN-MAXIM d.o.o.
direktor Iztok Svetin
Ob-28682/06
Uprava družbe Megainvest 2 nepremičnine in finančne naložbe d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 9, v skladu s 586. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
objavlja obvestilo o nameravani pripojitvi
družb IMV d.d., Ljubljana, Megainvest 2
d.d., Ljubljana in Megafin 2, d.d., Ljubljana,
kot prevzetih družb, k prevzemni družbi KS
Naložbe d.d. (pripojitev).
Uprava družbe Megainvest 2 d.d. je
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi, ki
jo je pred tem pregledal nadzorni svet te
družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe Megainvest 2 d.d. v Ljubljani, Dunajska
cesta 9, omogočen pregled listin iz drugega
odstavka 586. člena ZGD-1, in sicer Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil vseh družb za
zadnja tri poslovna leta, zaključnih poročil
prevzetih družb, skupnega poročila uprav
o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in
poročil nadzornih svetov vseh o pregledu
pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino Pogodbe o pripojitvi
in pred odločanjem o soglasju za pripojitev delničarje obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine.
Megainvest 2 d.d., uprava družbe
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Ob-28686/06
Uprava družbe D Holding upravljanje naložb d.d., Ljubljanska 47, 1230 Domžale v
skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča delničarje,
upnike in svet delavcev o nameravani delitvi
družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe.
Uprava družbe D Holding d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila Delitveni načrt prenosne
družbe D Holding d.d., ki ga je pred tem
pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe D Holding d.d. je na
sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska 47,
omogočen pregled listin: delitveni načrt, letna poročila prenosne družbe za zadnja tri
poslovna leta, zaključno poročilo prenosne
družbe, poročila uprave o delitvi, poročila o
reviziji delitve in poročila nadzornega sveta
o pregledu delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo uprava ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
D Holding d.d., uprava družbe

dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino Pogodbe o pripojitvi
in pred odločanjem o soglasju za pripojitev delničarje obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine.
KS Naložbe d.d., uprava družbe

dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino Pogodbe o pripojitvi
in pred odločanjem o soglasju za pripojitev delničarje obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine.
Megafin 2 d.d., uprava družbe

Ob-28694/06
Uprava družbe IMV finančne naložbe
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu
s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo o nameravani pripojitvi družb IMV d.d., Ljubljana, Megainvest 2 d.d., Ljubljana in Megafin 2, d.d.,
Ljubljana, kot prevzetih družb, k prevzemni
družbi KS Naložbe d.d. (pripojitev).
Uprava družbe Megafin 2 d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi, ki
jo je pred tem pregledal nadzorni svet te
družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe IMV d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta
9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, in sicer Pogodbe
o pripojitvi, letnih poročil vseh družb za
zadnja tri poslovna leta, zaključnih poročil
prevzetih družb, skupnega poročila uprav
o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in
poročil nadzornih svetov vseh o pregledu
pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino Pogodbe o pripojitvi
in pred odločanjem o soglasju za pripojitev delničarje obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine.
IMV d.d., uprava družbe

Ob-28731/06
Direktor družbe AMIS, družba za telekomunikacije, d.o.o., Maribor, Tržaška cesta
85 (v nadaljevanju: AMIS, d.o.o.) na podlagi
629. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja obvestilo:
1. Dne 13. 10. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložen Delitveni načrt AMIS, d.o.o.
2. Na sedežu družbe AMIS, d.o.o. Maribor, Tržaška cesta 85 je od objave tega
obvestila do dneva sprejema sklepa družbenika o soglasju k delitvi, v času od 8. do
12. ure na vpogled:
– delitveni načrt AMIS, d.o.o.,
– letno poročilo družbe AMIS, d.o.o. za
zadnja tri leta,
– zaključno poročilo družbe AMIS,
d.o.o.,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
oddelitve.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor AMIS, d.o.o. razložil Delitveni
načrt, prav tako pa bo družbenika obvestil o
vseh morebitnih pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
Delitvenega načrta do dneva odločanja o
soglasju k delitvi. Za pomembno se šteje
predvsem tista sprememba, zaradi katere bi
bilo primerno drugačno menjalno razmerje.
AMIS, d.o.o.
direktor Boštjan Košak

Ob-28689/06
Uprava družbe KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v
skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo o
nameravani pripojitvi družb IMV d.d., Ljubljana, Megainvest 2 d.d., Ljubljana in Megafin 2, d.d., Ljubljana, kot prevzetih družb,
k prevzemni družbi KS Naložbe d.d. (pripojitev).
Uprava družbe KS Naložbe d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi, ki
jo je pred tem pregledal nadzorni svet te
družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
KS Naložbe d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta
9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, in sicer Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil vseh družb za
zadnja tri poslovna leta, zaključnih poročil
prevzetih družb, skupnega poročila uprav
o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in
poročil nadzornih svetov vseh o pregledu
pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni

Ob-28698/06
Uprava družbe Megafin 2 nepremičnine
in finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu s 586. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja
obvestilo o nameravani pripojitvi družb IMV
d.d., Ljubljana, Megainvest 2 d.d., Ljubljana
in Megafin 2, d.d., Ljubljana, kot prevzetih
družb, k prevzemni družbi KS Naložbe d.d.
(pripojitev).
Uprava družbe Megafin 2 d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi, ki
jo je pred tem pregledal nadzorni svet te
družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
Megafin 2 d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta
9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, in sicer Pogodbe
o pripojitvi, letnih poročil vseh družb za
zadnja tri poslovna leta, zaključnih poročil
prevzetih družb, skupnega poročila uprav
o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in
poročil nadzornih svetov vseh o pregledu
pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni

Ob-28742/06
Upravi družb Makro 5 Investicije d.o.o.,
Kidričeva 46, Koper, vpisana pod vložno
številko 066/10646400 Okrožnega sodišča v Kopru, in IMP Montaža Maribor
d.d., Špelina ulica 2, Maribor, vpisane pod
vložno številko 062/10089000 Okrožnega
sodišča v Mariboru, na podlagi 586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da sta dne
12. 10. 2006 Okrožnemu sodišču v Kopru
kot registrskemu sodišču predložili pogodbo o pripojitvi, s katero se družba IMP Montaža Maribor d.d., Špelina ulica 2, Maribor
kot prevzeta družba pripaja družbi Makro 5
Investicije d.o.o., Kidričeva 46, Koper kot
prevzemni družbi.
Najkasneje mesec dni pred zasedanjem
skupščin obeh v pripojitvi udeleženih družb
bo delničarjem oziroma družbenikom vsake
družbe na sedežu družbe Makro 5 Investicije d.o.o., Kidričeva 46, Koper in na sedežu
družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina
ulica 2, Maribor omogočen pregled listin iz
drugega odstavka in tretjega odstavka 586.
člena ZGD-1. Vsak delničar oziroma družbenik ima pravico zahtevati, da mu družba
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
da prepis listin iz drugega odstavka 586.
člena ZGD-1.
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Upnike obeh družb upravi opozarjata, da
imajo na podlagi 592. člena ZGD-1 pravico
zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako
zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po
objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena
izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati
zavarovanje nimajo upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Upravi:
Makro 5 Investicije d.o.o.
Marjana Novak
IMP Montaža Maribor d.d.
Zoran Šilih

Sklici skupščin
Št. 051006/06
Ob-28407/06
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Statuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe
11. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.
Ljubno ob Savinji,
ki bo dne 14. 11. 2006, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15 % osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalki glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
3.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
146,652.000 SIT, se zmanjša za 24,208.000
SIT, z umikom že pridobljenih 12.104 lastnih delnic, z nominalnim zneskom po
2.000 SIT.
Osnovni kapital družbe po zmanjšanju
znaša 122,444.000 SIT in je razdeljen na
61.222 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000
SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi prilagoditve višine kapitala dejavnosti in obsegu poslovanja družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1, v breme bilančnega
dobička.
Direktor družbe po vpisu zmanjšanja
osnovnega kapitala družbe v sodni register,
s sklepom razveljavi 12.104 umaknjenih lastnih delnic in izda nalog za izbris delnic iz
delniške knjige.
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4. Sprememba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala v evre, spremembe Statuta
družbe
Predlog sklepa:
V skladu s 172. členom – tretji odstavek
in 694. členom Zakona o gospodarskih družbah, skupščina družbe KLS d.d. Ljubno ob
Savinji, odloči o izvedbi prehoda na evro:
4.1. Delniška družba bo imela svoj
osnovni kapital razdeljen na kose, imenovane kosovne delnice. Pripadajoči znesek
vsake kosovne delnice družbe je enak. Vse
kosovne delnice imajo enak pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu in imajo tudi enak
proporcionalni lastniški delež, ki ga določa
število izdanih delnic. Tako lastniški delež
posameznega delničarja v družbi določa seštevek posameznih kosov.
4.2. Sedanjih 61.222 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT, se po zmanjšanju osnovnega kapitala nadomesti z 61.222 kosovnih
delnic ter se temu ustrezno spremenijo naslednje točke Statuta družbe in sicer:
– 4.1. točka Statuta družbe, prvi odstavek, tako, da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
122,444.000 SIT in je razdeljen na 61.222
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
4.3. Skupščina družbe KLS d.d., pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot nacionalne valute, preračuna v
točki 4.1. Statuta družbe določen osnovni
kapital, ki znaša 122,444.000 SIT v EUR,
po uradnem tečaju zamenjave, kot ga bo
opredelil zakon in nato uskladi točko 4.1.,
prvi odstavek, Statuta družbe tako, da zapiše znesek osnovnega kapitala v EUR, ter
da skladno s tem sprejme in potrdi čistopis
Statuta družbe.
5. Sprejem čistopisa Statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Skladno s sprejetimi sklepi, opredeljenimi v točkah 3. in 4. in ki se nanašajo na
prvi odstavek točke 4.1. Statuta družbe, se
sprejme čistopis Statuta družbe KLS d.d.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če
prispe na sedež družbe do vključno 11. 11.
2006.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s čistopisom Statuta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Loke
36, Ljubno ob Savinji, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo

na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja, ki ne sme biti starejši
od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Kovinska industrija KLS, d.d.
direktor
Bogomir Strašek
Ob-28540/06
Na podlagi Statuta družbe LIK – Lesna
industrija Kočevje d.d., uprava sklicuje
9. skupščino
družbe LIK – Lesna industrija Kočevje,
d.d.,
v ponedeljek 13. 11. 2006, ob 12. uri v
sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov
in notarja.
Predlog sklepa uprave:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se imenuje
Borut Kopitar,
– za preštevalki glasov se izvolita Nataša
Štamfelj in Ana Merhar,
– ugotovi se navzočnost notarke mag.
Nine Češarek.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Razreši se naslednje člane nadzornega
sveta:
– Marko Mikuž,
– Damjan Škofič,
– Vladimir Sedej.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi razrešitve članov nadzornega
sveta se imenujejo novi člani nadzornega
sveta:
– Tone Strnad,
– Znana Strnad,
– Milan Danilovič,
– Miha Banko.
4. Soglasje k sklenitvi pogodbi o prenosu
dobička na LIK Kočevje d.d.
Predlog sklepa: z namenom oblikovanja
davčne skupine in obdavčevanja v skupini
skladno z 63. do 67. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, skupščina
daje soglasje k sklenitvi pogodbe o prenosu
dobička družb LIK – Žaga d.o.o., LIK – VIO
d.o.o in LIK Stolik d.o.o. na družbo LIK Kočevje d.d.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan
od 13. do 15. ure.
Pogoji za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
3 delovne dni pred sejo skupščine. Njihovi
pooblaščenci in zastopniki morajo imeti pisna pooblastila.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo pol ure pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15 % osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
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skupščina isti dan ob 14. uri v istem prostoru, z enakim dnevnim redom in bo veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
LIK Kočevje d.d.
predsednica uprave
Branka Babič, univ. dipl. ekon.
Št. 66
Ob-28553/06
Na podlagi 41. do 43. člena statuta družbe Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor 9,
uprava sklicuje
12. skupščino
družbe Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,
Ljubljana
Skupščina bo dne 20. 11. 2006 ob 10. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave je:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine: Damjan
Škofič,
– preštevalki glasov: Lilijana Bole, Zdenka Trček Perdan,
– skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprejetje letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina sprejme poročilo o poslovanju delniške družbe Tabor Ljubljana v
letu 2005, kot letno poročilo za leto 2005, v
vsebini, kot je predloženo skupščini.
3. Uporaba bilančnega dobička in odločanje o razrešnici.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Tabor Ljubljana, d.d. na dan 31. 12. 2005
znaša 126,225.533,32 SIT.
Bilančni dobiček se ne razdeli med delničarje in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2006 skupščina
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o.
5. Uvedba kosovnih delnic in prehod na
evro.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Družba uvede kosovne delnice.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
258.781 navadnih kosovnih delnic, ki se vse
glasijo na ime.
5.2. Delnice družbe z nominalnim zneskom 1.000 SIT se pretvorijo oziroma zamenjajo v kosovne delnice tako, da vsaka delnica družbe z nominalnim zneskom 1.000
postane 1 kosovna delnica.
5.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da njegovo
besedilo uskladi s tem sklepom o uvedbi
kosovnih delnic.
5.4. Skupščina nadalje pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe, tako
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih po uvedbi evra preračuna
v evre po tečaju zamenjave.

Št.

6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Spremeni se prvi odstavek 3. člena statuta družba, tako da se odslej glasi:
“Osnovni
kapital
družbe
znaša
258,781.000 SIT in je razdeljen na 258.781
navadnih kosovnih delnic, ki se vse glasijo
na ime.”
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge sklepov z utemeljitvami, letno poročilo za
leto 2005 z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta skupščini, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure ves
čas od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice je, da delničar vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra, ki
dokazuje upravičenost za zastopanje.
Tabor Ljubljana, d.d.
direktor družbe
Darko Kudeljnjak
Ob-28555/06
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d. uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d. Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v petek, 17. novembra 2006 ob
9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva
12, sejna soba v III. nadstropju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat;
– preštevalca glasov: Igor Janežič,
Slađana Petrović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu
svetu za spremembo statuta in za preračun
zneskov iz tolarjev v EUR.
2.1. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta po predlogu uprave.
Potrdi se čistopis statuta družbe.
2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah
pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe
evra preračuna v evre po tečaju zamenjave
in zaokroževanja v skladu z zakonom.
Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
skladno s sklepi skupščine določi čistopis
statuta na podlagi sprejetega sklepa 2.4. te
točke dnevnega reda.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
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Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
3.1. Skupščina ugotovi, da 9. 4. 2007 poteče mandat članoma nadzornega sveta.
3.2. Skupščina imenuje za naslednje
mandatno obdobje to je od 9. 4. 2007 dalje
nova člana nadzornega sveta mag. Boštjana Kralja in Branko Neffat.
4. Določitev sejnine.
Skupščina sprejme sklep, da se sejnina
za predsednika nadzornega sveta določi v
višini 600 EUR, za člane nadzornega sveta
400 EUR. Do 1. 1. 2007 se izplačujejo sejnine v tolarski protivrednosti po menjalnem
tečaju, 1 EUR = 239,640 SIT.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni
list RS, št. 42/06) bo vabilo z dnevnim redom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.gi-zrmk.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik uprave
mag. Gojmir Černe
Ob-28684/06
Uprava družbe Megainvest 2 nepremičnine in finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu s statutom družbe
objavlja
sklic skupščine
družbe Megainvest 2 nepremičnine in
finančne naložbe d.d., Ljubljana
Skupščina bo v torek, 14. 11. 2006 ob
17. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki
glasov Alenko Pišler in Ani Ferjan.
2. Predložitev letnega in revizijskega poročila ter poročila nadzornega sveta za leto
2005 skupščini.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005
znaša 232,949.000 SIT. Bilančni dobiček se
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ne razdeli delničarjem in v celoti ostane kot
preneseni dobiček.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2005
in s tem potrdi in odobri njihovo delo v letu
2005.
4. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlogi sklepov:
4.1. Skupščina soglaša s pripojitvijo IMV
d.d., Ljubljana, Megainvest 2 d.d., Ljubljana
in Megafin 2, d.d., Ljubljana, kot prevzetih
družb, k prevzemni družbi KS Naložbe d.d.,
Ljubljana in soglaša s Pogodbo o pripojitvi z
dne 9. 10. 2006, v vsebini, kot je predložena
skupščini.
4.2. Skupščina potrdi in sprejme Pogodbo o pripojitvi z dne 9. 10. 2006, v vsebini,
kot je predložena skupščini.
4.3. Skupščina imenuje KDD Centralno
klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana, kot
zastopnika za prevzem delnic, ki jih je treba
zagotoviti delničarjem prevzete družbe.
4.4. Uprava je ob soglasju nadzornega
sveta pooblaščena z namenom odprave napak oziroma uskladitve z novimi dejstvi brez
posebnega soglasja skupščine sprejeti odločitve in izvesti vsa druga dejanja potrebna
za odpravo morebitnih napak ali pomanjkljivosti ter nemoteno izvedbo pripojitve.
Gradivo za skupščino
Celotno gradivo za skupščino, ki obsega
letno poročilo družbe za leto 2005, poročilo nadzornega sveta in predloge sklepov z
utemeljitvami ter tudi listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro,
ves čas od objave sklica dalje. Sklic skupščine in predlogi za sprejemanje sklepov z
utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani www.ks2-nalozbe.com.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno
družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo
mora biti pisno in ostane deponirano na
sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da zaradi ustrezne priprave in organizacije skupščine svojo
udeležbo na skupščini predhodno najavijo.
Megainvest 2 d.d., uprava družbe
Ob-28687/06
Uprava družbe D Holding upravljanje
naložb d.d., Ljubljanska 47, 1230 Domžale na podlagi določb ZGD-1 in statuta
družbe objavlja
sklic skupščine
Uprava D Holding d.d. sklicuje skupščino delničarjev D Holding upravljanje naložb
d.d., Ljubljanska 47, 1230 Domžale.
Skupščina bo 15. 11. 2006, ob 9. uri,
na sedežu družbe, v Domžalah, Ljubljanska 47.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Leopolda Poljanška in za preštevalko glasov Petro Zupanc.
2. Delitev družbe.
2.1. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo
nove družbe.
Predlog sklepov:
a) Skupščina daje soglasje k delitvi družbe, ki se izvede kot oddelitev z ustanovitvijo
nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom
prenosne družbe D Holding d.d.
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b) Skupščina potrdi in sprejme Delitveni
načrt prenosne družbe D Holding d.d., s prilogami, kot je predložen skupščini in se spoji
z notarskim zapisnikom te skupščine.
2.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe zaradi oddelitve.
Predlog sklepa:
Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se zmanjša osnovni kapital družbe po drugem odstavku 625. člena
ZGD-1, z namenom uskladitve njegove višine glede na prenos dela premoženja na
novo družbo ob oddelitvi.
Osnovni kapital prenosne družbe se
zmanjša za 90,810.000 SIT. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem števila delnic družbe za 90.810 delnic
družbe, ki se zamenjajo za delnice nove
družbe v skladu z delitvenim načrtom prenosne družbe.
2.3. Uskladitev osnovnega kapitala prenosne družbe zaradi oddelitve.
Predlog sklepa: zaradi zamenjave delnic
ob izvedbi oddelitve z ustanovitvijo nove
družbe in prenehanja in razveljavitve delnih pravic v skladu z delitvenim načrtom
prenosne družbe, se po izvedbi oddelitve
zmanjša osnovni kapital prenosne družbe
D Holding d.d., za znesek razveljavljenih
delnih pravic. Končni znesek osnovnega
kapitala prenosne družbe je enak skupni
nominalni vrednosti D Holding d.d., dejansko izdanih po izvedbi oddelitve z ustanovitvijo nove družbe in zamenjavi za delnice
nove družbe. Nadzorni svet je pooblaščen,
da po izvedbi oddelitve in zamenjavi delnic
ugotovi končno višino osnovnega kapitala
D Holding d.d. in temu ustrezno spremeni
statut družbe.
2.4. Imenovanje revizorja nove družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja nove družbe za leto 2006, vendar le za
primer, če bo revizija v skladu z zakonom za
to poslovno leto potrebna, skupščina imenuje revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o.,
Ljubljana.
2.5. Imenovanje članov prvega nadzornega sveta nove družbe.
Predlog sklepa: skupščina za člane prvega nadzornega sveta nove družbe imenuje: Sandija Grčarja, Tjašo Ule in Anito
Faladore.
3.6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsemi preostalimi spremembami in novimi dejstvi, nastalimi zaradi ali v zvezi z
delitvijo družbe.
5.6. Pooblastilo upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da izvede celoten postopek
oddelitve in da s ciljem nemotene izvedbe
delitve, ob soglasju nadzornega sveta, tudi
brez posebnega soglasja skupščine, odpravi napake ali spremeni oziroma uskladi z
novimi dejstvi: delitveni načrt, statut nove
družbe oziroma njegov čistopis, firmo, sedež, dejavnost, osnovni kapital ter sklep o
imenovanju članov prvega nadzornega sveta in sklep o imenovanju revizorja za prvo
poslovno leto po delitvi.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega listine
iz prvega odstavka 629. člena in drugega
odstavka 586. člena ZGD-1, predlagane

spremembe statuta z utemeljitvijo in predloge za sprejemanje sklepov z utemeljitvami,
je delničarjem dostopno na sedežu družbe,
vsak delovni dan, od ponedeljka do petka,
med 10. in 14. uro, ves čas od objave sklica dalje. Sklic skupščine, predlagane spremembe statuta z utemeljitvijo in predlogi za
sprejemanje sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe
www.d-holding.si.
Pogoji za udeležbo
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino, tako da družba njegovo prijavo prejme najkasneje tri dni pred
skupščino. Kolikor se skupščine udeleži
pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora
biti pisno in ostane deponirano na sedežu
družbe.
Ponudba denarne odpravnine delničarjem
Vsak delničar, ki bo na skupščini na
zapisnik ugovarjal sklepu o soglasju za
delitev, lahko od družbe D Holding d.d.
in od nove družbe kot solidarnih dolžnikov zahteva, da prevzameta delnice, ki
mu jih morata zagotoviti zaradi izvedbe
oddelitve, proti plačilu primerne denarne
odpravnine. Prenosna družba D Holding
d.d. v ta namen v delitvenem načrtu ponuja
odpravnino v znesku 1.000 SIT za vsako
delnico nove družbe, kot primerno denarno
odpravnino.
D Holding d.d., uprava družbe
Ob-28693/06
Uprava družbe IMV finančne naložbe
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu
s statutom družbe objavlja
sklic skupščine
družbe IMV finančne naložbe d.d.,
Ljubljana
Skupščina bo v torek, 14. 11. 2006 ob
15. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki
glasov Alenko Pišler in Ani Ferjan.
2. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina soglaša s pripojitvijo IMV
d.d., Ljubljana, Megainvest 2 d.d., Ljubljana
in Megafin 2, d.d., Ljubljana, kot prevzetih
družb, k prevzemni družbi KS Naložbe d.d.,
Ljubljana in soglaša s Pogodbo o pripojitvi z
dne 9. 10. 2006, v vsebini, kot je predložena
skupščini.
2.2. Skupščina potrdi in sprejme Pogodbo o pripojitvi z dne 9. 10. 2006, v vsebini,
kot je predložena skupščini.
2.3. Skupščina imenuje KDD Centralno
klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana, kot
zastopnika za prevzem delnic in denarnih
plačil prevzemne družbe, ki jih je treba zagotoviti delničarjem prevzete družbe.
2.4. Uprava je ob soglasju nadzornega
sveta pooblaščena z namenom odprave napak oziroma uskladitve z novimi dejstvi brez
posebnega soglasja skupščine sprejeti odločitve in izvesti vsa druga dejanja potreba za
odpravo morebitnih napak ali pomanjkljivosti
ter nemoteno izvedbo pripojitve.
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Gradivo za skupščino
Celotno gradivo za skupščino, ki obsega
tudi listine iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe, vsak delovni dan, od ponedeljka
do petka, med 10. in 14. uro, ves čas od
objave sklica dalje. Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov
je objavljen tudi na spletni strani www.ks2nalozbe.com.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno
družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo
mora biti pisno in ostane deponirano na
sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da zaradi ustrezne priprave in organizacije skupščine svojo
udeležbo na skupščini predhodno najavijo.
IMV d.d., uprava družbe
Ob-28696/06
Uprava družbe Megafin 2 nepremičnine
in finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu s statutom družbe
objavlja
sklic skupščine
družbe Megafin 2 nepremičnine in
finančne naložbe d.d., Ljubljana
Skupščina bo v torek, 14. 11. 2006 ob
16. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki
glasov Alenko Pišler in Ani Ferjan.
2. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina soglaša s pripojitvijo IMV
d.d., Ljubljana, Megainvest 2 d.d., Ljubljana
in Megafin 2, d.d., Ljubljana, kot prevzetih
družb, k prevzemni družbi KS Naložbe d.d.,
Ljubljana in soglaša s Pogodbo o pripojitvi z
dne 9. 10. 2006, v vsebini, kot je predložena
skupščini.
2.2. Skupščina potrdi in sprejme Pogodbo o pripojitvi z dne 9. 10. 2006, v vsebini,
kot je predložena skupščini.
2.3. Skupščina imenuje KDD Centralno
klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana, kot
zastopnika za prevzem delnic, ki jih je treba
zagotoviti delničarjem prevzete družbe.
2.4. Uprava je ob soglasju nadzornega
sveta pooblaščena z namenom odprave napak oziroma uskladitve z novimi dejstvi brez
posebnega soglasja skupščine sprejeti odločitve in izvesti vsa druga dejanja potreba za
odpravo morebitnih napak ali pomanjkljivosti
ter nemoteno izvedbo pripojitve.
Gradivo za skupščino
Celotno gradivo za skupščino, ki obsega
tudi listine iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe, vsak delovni dan, od ponedeljka
do petka, med 10. in 14. uro, ves čas od
objave sklica dalje. Sklic skupščine s z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov
je objavljen tudi na spletni strani www.ks2nalozbe.com.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno
družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo
mora biti pisno in ostane deponirano na
sedežu družbe.

Št.

106 / 13. 10. 2006 /

Stran

8147

Delničarje naprošamo, da zaradi ustrezne priprave in organizacije skupščine
svojo udeležbo na skupščini predhodno
najavijo.
Megafin 2 d.d., uprava družbe

dni pred skupščino upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in deponirajo pooblastila.
Alpina, d.d., Žiri
uprava družbe

Ob-28723/06
Na podlagi zahteve glavnega delničarja
Infond Holding 2, d.d. Maribor ter določil
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) o izključitvi manjšinskih
delničarjev in v povezavi z določilom 68.
člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) sklicuje uprava družbe Alpina,
d.d., Žiri

Št. 19/06
Ob-28728/06
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka Zastopstva Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe

15. skupščino
delničarjev družbe Alpina, tovarna
obutve d.d., Žiri, Strojarska ulica 2, Žiri,
ki bo dne 14. 11. 2006 s pričetkom ob
15. uri v veliki dvorani sprejemnih prostorov
Alpine, Strojarska ul. 2, Žiri.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se izvoli Kristijan
Kontarščak za preštevalca glasov Marija Tušek in Milan Sovinc. Za vodenje notarskega
zapisnika se imenuje notarka Marjana Tičar
Bešter iz Škofje Loke.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu Zakona o gospodarskih družbah:
2.1. Na predlog delničarja Infond Holding 2, finančna družba, d.d., Titova cesta
2, 2000 Maribor, matična številka 2182661
(glavni delničar), ki je skladno s prvim odstavkom 384. člena ZGD-1 imetnik delnic, ki
presegajo 90% osnovnega kapitala družbe,
se delnice preostalih delničarjev (manjšinski delničarji) prenesejo na glavnega delničarja.
2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
2.3. Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati manjšinskim delničarjem denarno
odpravnino v znesku 15.010 SIT za vsako
delnico.
Sklepe pod točko dnevnega reda št. 2
predlaga v sprejem glavni delničar.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov družbe Alpina, tovarna obutve d.d. za
leto 2006 se imenuje revizijska hiša KPMG
d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu
predsednika uprave in v pravni službi) od
objave tega sklica, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na tretji
dan pred skupščino, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pismeno in ves čas pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri

14. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,
ki bo 14. 11. 2006 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo
notarke.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine Igor Ivačič in preštevalka glasov
Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 103,680.000 SIT in je razdeljen
na:
– 7968 navadnih prosto prenosljivih prinosniških delnic prve izdaje v nominalni in
emisijski vrednosti 10.000 SIT za eno delnico;
– 3000 navadnih delnic druge in tretje izdaje, ki glasijo na ime v nominalni in
emisijski vrednosti 8.000 SIT ter z njimi do
pridobitve ustreznega soglasja Agencije za
trg vrednostih papirjev ne smejo trgovati na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, niti
jih kako drugače javno ponujati,
se na novo razdeli v kosovne delnice, ki
se ne glasijo na nominalni znesek.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da:
– na mesto 1 navadne prosto prenosljive
prinosniške delnice z nominalnim zneskom
10.000 SIT stopi 10 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic,
– na mesto 1 delnice na ime z nominalnim zneskom stopi 8 imenskih kosovnih
delnic.
Omejitve, ki so določene za delnice druge in tretje izdaje ostajajo enake in veljajo za
imenske kosovne delnice.
S tem je osnovni kapital, ki znaša
103,680.000 SIT na novo razdeljen na:
– 79.680 navadnih prosto prenosljivih
prinosniških kosovnih delnic,
– 24.000 navadnih imenskih kosovnih
delnic, s katerimi se do pridobitve ustreznega soglasja Agencije za trg vrednostnih
papirjev ne sme trgovati na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Spremeni se člen 3.1. in glasi:
3.1. Osnovni kapital družbe je
103,680.000 SIT in je razdeljen na:
– 79.680 navadnih prosto prenosljivih
prinosniških kosovnih delnic,
– 24.000 navadnih imenskih kosovnih
delnic, s katerimi se do pridobitve ustreznega soglasja Agencije za trg vrednostnih
papirjev ne sme trgovati na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev, niti jih kako drugače javno ponujati.
Vse kosovne delnice tvorijo isti razred
ter dajejo delničarjem enake pravice, razen
kolikor je zgoraj določeno.

Stran

8148 /

Št.

106 / 13. 10. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega promoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
5. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi
v tolarjih, z dnem uvedbe EURA preračuna
v EURE po tečaju zamenjave, določenem
v skladu s posebnim zakonom, ki bo urejal
uvedbo EURA in skladno s tem spremeni
statut.
Metalka Zastopstva Holding d.d.
direktor družbe
Oblak Jože, univ. dipl. ekon.

njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki prijavijo
svojo udeležbo upravi družbe pisno najkasnje tri dni pred skupščino, in so vpisani v
delniško knjigo v Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega reda vključno z gradivom iz členov 386
in 586 ZGD-1, bo delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Špelina ulica 2, Maribor,
vsak delovni dan od objave sklica naprej, in
sicer od 9. do 12. ure.
IMP Montaža Maribor d.d.
Zoran Šilih, direktor

2002, sklenjene med njim kot kupcem in
med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, kot prodajalcem; zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan
– Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom),
s sedežem St. Stefan in Rosental, Murecker Strasse 23, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Darka
Kamenšek in do dolžnice Zrinke Kamenšek, oba stanujoča Gosposvetska cesta 39,
2000 Maribor, in sicer v višini 31.000 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 25. 9. 2026 oziroma na dan odpoklica upnice.

Zavarovanja

Ob-28739/06
Na podlagi 7. člena Statuta družbe IMP
Montaža Maribor d.d. in na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
uprava IMP Montaža Maribor d.d. v soglasju
z nadzornim svetom družbe sklicuje

SV 398/06
Ob-28943/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV
398/06 z dne 6. 10. 2006, notarja Janeza
Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Trg 4. aprila 6a,
v Mežici, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
mat. št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT, s pripadki.

SV 919/06
Ob-28946/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 919/06 z dne 5. 10. 2006, je
bilo enosobno stanovanje v I. nadstropju, v
izmeri 37,39 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Pod gradom 5, Laško, ki stoji na parc.
št. 127/1 k.o. Laško, last Juhas Ivane, na
podlagi prodajne pogodbe SV 805/06 z dne
11. 9. 2006, notarke Katje Fink, med prodajalcem Cevzar Zlato in kupcem Juhas Ivano,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, Vodnikova ulica 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 12.800 EUR, s pripadki, ki zapade v
plačilo 31. 10. 2016.

10. skupščino
delniške družbe IMP Montaža
Maribor d.d.,
ki bo v torek, 21. 11. 2006 ob 11. uri v
prostorih družbe, Špelina ulica 2, Maribor.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
za predsednika Marjana Novak. Skupščini
prisostvuje vabljen notar Vojko Pintar.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa:
a) Vseh 36.151 delnic manjšinskih delničarjev se prenese na glavnega delničarja
Makro 5 Investicije d.o.o., Kidričeva 46, Koper, v skladu s 384. členom ZGD-1.
b) Za delnice, ki bodo prenešene na glavnega delničarja, bo glavni delničar manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino
v znesku 718,70 SIT/delnico.
3. Pripojitev družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina ulica 2, Maribor k družbi Makro 5 Investicije d.o.o., Kidriževa 46,
Koper.
Predlog sklepa:
a) Družba IMP Montaža Maribor d.d. kot
prevzeta družba se pripoji k družbi Makro 5
Investicije d.o.o. kot prevzemni družbi.
b) Skupščina družbe IMP Montaža Maribor d.d. daje soglasje k pogodbi o pripojitvi
družbe IMP Montaža Maribor d.d. kot prevzete družbe k družbi Makro 5 Investicije
d.o.o. kot prevzemni družbi, sklenjeni dne
6. 10. 2006.
Čas zasedanja in odločanje
Skupščina je sklicana ob 11. uri. Skladno s statutom skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda, ki
bodo v pisni obliki obrazloženi in vloženi v
15 dneh po objavi sklica na sedežu družbe
v Mariboru, Špelina ulica 2, bodo objavljeni
v skladu z zakonom.
Pogoji udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,

SV 1087/05
Ob-28944/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1087/05 z
dne 12. 10. 2005, je bila nepremičnina, lokal številka 4 a v pritličju in kleti stanovanjske zgradbe, objekt »A« Nova vas I., Ulica
Staneta Severja 5b, v Mariboru, v skupni
izmeri 42,67 m2, v pritličju in 56,60 m2 v kleti; objekt pa je zgrajen na parcelah številka
1615/2, 1616/3 in 1621/1 katastrska občina
Spodnje Radvanje; k lokalu pa pripada tudi
pripadajoči delež na skupnih delih in napravah; last dolžnika – zastavitelja AMON
RA d.o.o., s sedežem Glavni trg 4, 2000
Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 10. 2005, sklenjene med
njim kot kupcem ter med Barijem Asipijem
kot prodajalcem; zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnika – zastavitelja AMON RA d.o.o., v
višini 110.280 EUR s pripadki, plačljivo v
eurih ali pa v tolarski protivrednosti, preračunani po prodajnem tečaju upnice Nove
KBM d.d. na dan plačila ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 10. 11. 2015 oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 1362/06
Ob-28945/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1362/06
z dne 9. 10. 2006, je bila nepremičnina,
stanovanje številka 32, v VIII. nadstropju, v izmeri 51,13 m2, v večstanovanjski
hiši na naslovu Gosposvetska cesta 39,
2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka
1554/1 katastrska občina Koroška vrata;
last dolžnika – zastavitelja Darka Kamenšek, rojenega 24. 2. 1966, stanujočega
Gosposvetska cesta 39, 2000 Maribor,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe
številka 372-03-120/1999-38 z dne 19. 6.

SV 1640/06
Ob-28947/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1640/06 z dne 5. 10.
2006, je stanovanje v izmeri 73,02 m2, v
pritličju večstanovanjske zgradbe na naslovu Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj, stoječe
na nepremičninah parc. št. 270/1, 270/2,
270/3, 270/5, 270/6 in 270/8, vse k.o. Huje,
last zastaviteljev Mirjane Radošević in Saša
Radoševića, obe stan. Kranj, Ulica Tončka
Dežmana 2 ter Save Majkić, stan. Žerjavka
9, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne
27. 1. 2006 ter dodatka k prodajni pogodbi
z dne 9. 2. 2006, sklenjenih s prodajalko
Veroniko Šorli, Ulica Tončka Dežmana 2,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje – Celovec, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank
Ferlach – Klagenfurt, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach/Borovlje,
Avstrija, enolična identifikacijska številka
1900650, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 32.500 EUR, z obrestno mero
5,25% p.a., z zapadlostjo glavnice terjatve
20. 4. 2019.
SV 729/06
Ob-28948/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 729/06 z dne 4. 10.
2006, je bilo stanovanje št. 27, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja
8, stoječe na parc. št. 531/1, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 51,09 m2, last zastaviteljev
Mihe Lipovca in Nike Lipovec, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 12. 9. 2006, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024,
s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,700.000 SIT s pripadki.
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SV 730/06
Ob-28949/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 730/06 z dne 4. 10. 2006,
je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Log
Ivana Krivca 17, stoječe na parc. št. 561/10
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 51,21 m2, last
zastaviteljev Branka Matarugića in Smilje
Matarugić, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6. 1993, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pripadki.
SV 739/06
Ob-28950/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 739/06 z dne 9. 10. 2006,
je bilo stanovanje št. 29, v 6. nadstropju
večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 2B, stoječe na parc. št. 518/3
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 60,93 m2, last
zastavitelja Almirja Uzeirovića, na podlagi
prodajne pogodbe, zapisane v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV 688/06 z dne
22. 9. 2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR s
pripadki.
SV 1562/2006
Ob-28951/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1562/2006 z dne
6. 10. 2006, je stanovanje št. 2/K v izmeri
49,90 m², v hiši v Mariboru, Tomšičeva 23
– parc. št. 249 k.o. Maribor Grad, last Lenarčič Dejana, stan. Fala 40, na temelju
sporazuma o razdružitvi premoženja z dne
20. 10. 2005, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 7,100.000 SIT s pp.
SV 1581/2006
Ob-28952/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1581/2006 z dne
10. 10. 2006, je stanovanje št. 53/V (7. etaža) v izmeri 54,20 m², s kletnim prostorom
(1. etaža) v izmeri 2,50 m², v stavbi v Mariboru, Cesta zmage 92 – parc. št. 2405/1 k.o.
Tabor, solast Gorečan Srečka in Gorečan
Biserke, stanujočih Maribor, Romihova 15,
na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
5. 10. 2006, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 14,498.000 SIT s pp.
SV 935/06
Ob-28953/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-935/06 z dne 4. 10. 2006, je bilo stanovanje št. 3 v prvem nadstropju, v izmeri
55,96 m2, na naslovu Kolodvorska ulica 23,
Slovenska Bistrica, k.o. Slovenska Bistrica,
last zastavitelja Koprivnik Saša, na podlagi
notarskega zapisa darilne pogodbe opr. št.
SV-159/06 z dne 28. 2. 2006, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenbank St. StefanJagerberg-Wolfsberg, Mureckerstrasse 23,
8083 Sankt Stefan, Republika Avstrija, matična št. 1870599, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 6,000.000 SIT, s pripadki.

Št.

SV 1336/06
Ob-28963/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 1336/06 z dne
11. 10. 2006, je bila nepremičnina – (neprofitno) stanovanje št. 5, v pritličju preurejene stanovanjske hiše na naslovu Koroška cesta 31 v Mariboru, pri čemer obsega
stanovanje skupno 97,98 m2 in kar vse leži
na parc. št. 2053/1, k.o. Koroška vrata,
pridobljena na podlagi prodajne pogodbe
z dne 24. 3. 1999, ki so jo kupci Trinkaus
Rikardo – EMŠO 2705973500628, Trinkaus Janez – EMŠO 1008951500792 in
Trinkaus Olga – EMŠO 1202951505515,
sklenili s prodajalcem Stanovanjskim skladom občine Maribor, zastavljena v korist
banke – upnice Zveza bank Bank und
Revisionsverband, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, s sedežem na naslovu Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870637, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 205.000 CHF, s
skupno obrestno mero v višini 3,8% letno,
ki je vezana na mesečni Libor, povečana
za pribitek v višini 2,10%-nih točk in je
spremenljiva, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 4,08% letno, z zamudnimi obrestmi v višini 5% letno, oziroma
v primerih ob spremembi v EUR z obrestmi v višini mesečni Euribor s pribitkom
2,10%-nih točk, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 5,68% letno, z zamudnimi obrestmi v višini 5% letno, z možnostjo
predčasne zapadlosti v primerih, določenih
v 9. točki hipotekarne kreditne pogodbe št.
partije 70 ter z ostalimi pripadki in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih kreditodajalka
imela z uveljavljanjem vračila terjatve, vse
podrobno razvidno iz hipotekarne kreditne
pogodbe in z zapadlostjo kredita v plačilo
na dan 30. 9. 2032.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 16/2006
Os-28415/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2006 z dne 29. 9. 2006 sklenilo:
Stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Trgovina Jadran Electa Sandi Aleksander Pepelko s.p., Ferrarska 10,
Koper, matična številka 1383671, se začne
in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše
izbris navedenega subjekta iz poslovnega
registra pri AJPES izpostava Koper.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 9. 2006
St 47/2006
Os-28416/06
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 47/2006 z dne 2. 10. 2006 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Parteli
in Partner, gostinstvo, trgovina in storitve d.n.o., Jezersko, Zgornje Jezersko,
Zgornje Jezersko 64, matična številka:

106 / 13. 10. 2006 /

Stran

8149

5942454, davčna številka: 46164359 in ga
z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 10. 2006
St 2/2006
Os-28417/06
To sodišče je s sklepom št. St 2/2006 z
dne 20. 9. 2006 potrdilo prisilno poravnavo
med dolžnikom Cvetje Čatež Proizvodnja
in trgovina d.d., Topliška cesta 34, Čatež
ob Savi, in njegovimi upniki sprejeto na naroku dne 20. 9. 2006.
Na podlagi potrjene prisilne poravnave
bo:
– dolžnik izplačal ugotovljene terjatve
upnikov po seznamu, ki je sestavni del sklepa v višini 20% v roku enega leta po pravnomočnosti tega sklepa;
– upniki W.H. Wesseling Export B.V., Nizozemska terjatev v znesku 92,915.293,87
SIT spremenil v delnice dolžnika po pogodbi
z dne 24. 4. 2006.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 3. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Krškem,
dne 3. 10. 2006
St 17/2005
Os-28418/06
To sodišče je s sklepom št. St 17/2005 z
dne 4. 10. 2006 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom PTK
proizvodnja, trgovina, krojaštvo d.o.o.,
Podgorje 79 c, Pišece, matična številka
5709199000, šifra dejavnosti 17.540.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra
pod vl. št. 1/02912/00.
Okrožno sodišče v Krškem,
dne 4. 10. 2006
St 90/2006
Os-28419/06
To sodišče je s sklepom St 90/2006 dne
29. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom GIR d.o.o., Trebinjska 7, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2006
St 122/2003
Os-28420/06
To sodišče je s sklepom St 122/2003 dne
2. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Metalka inter d.o.o., Plemljeva
2, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2006
St 42/2006
Os-28421/06
To sodišče je s sklepom St 42/2006 dne
27. 9. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avto Ari, Trgovina z vozili in
storitve d.o.o. – v stečaju Radomlje, Vaška pot 19, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.

Stran

8150 /

Št.

106 / 13. 10. 2006

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2006
Ppn 179/2006
Os-28422/06
To sodišče je s sklepom z dne 21. 9.
2006 pod opr. št. Ppn 179/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Vogal Vzdrževanje objektov, gradnja
in adaptacije d.o.o., Šmartinska cesta
106, Ljubljana, matična številka 5591597,
šifra dejavnosti 45.210, davčna številka
15915972.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. 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.: 01100-84500842029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(21. 9. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike pozivamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena odvetnica Nataša Toš Gibičar iz
Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Stavbar Gradnje d.o.o., Industrijska ul.
13, Maribor,
– Eurolux d.d., Leskoškova cesta 12,
Ljubljana,
– EC IN d.o.o., Dolenjska cesta 151A,
Ljubljana,
– Obnova trgovina d.o.o., Škofova ulica
7, Ljubljana,
– Janez Podržaj, Nova vas 24, Grosuplje, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 21. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2006
St 65/2006
Os-28423/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 65/2006 dne 29. 9. 2006 začelo stečjni postopek nad stečajnim dolžnikom Beril podjetje za trgovino, proizvodnjo in
storitve d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš.
Davčna številka: 26566486, matična številka: 5564522.
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Odslej firma glasi Beril podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Limbuška
cesta 2, Limbuš – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
univ. dipl. ek., Aleksandra Kaučič Klanjšek.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun:
– za
pravne
osebe
št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006,
– za
fizične
osebe
št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 1. 2007 ob 9.30 v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2006
St 83/2006
Os-28424/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 83/2006 dne 29. 9. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina Dadi, Mario Vračko s.p., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor.
Davčna številka: 50391836, matična številka: 5624915.
Odslej firma glasi: Trgovina Dadi, Mario
Vračko s.p., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
– v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
univ. dipl. ek., Aleksandra Kaučič Klanjšek,
Confidentijeva 2, 2351 Kamnica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun:
– za
pravne
osebe
št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006,
– za
fizične
osebe
št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 1. 2007 ob 10. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2006
St 73/2006
Os-28425/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 73/2006 dne 29. 9. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Inter-

cessio, trgovina, posredništvo, turizem,
gostinstvo in storitve, Knifičeva ulica
10 A, Ruše.
Davčna številka: 11415754, matična številka: 1932683.
Odslej firma glasi: Intercessio, trgovna,
posredništvo, turizem, gostinstvo in storitve,
Knifičeva ulica 10 A, Ruše – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
univ. dipl. ek., Aleksandra Kaučič Klanjšek,
Confidentijeva 2, Kamnica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun:
– za
pravne
osebe
št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006,
– za
fizične
osebe
št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 1. 2007 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2006
St 68/2006
Os-28426/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 68/2006 dne 29. 9. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Transport Berglez, Berglez Gorazd s.p. Falska
cesta 88, Ruše (davčna številka: 87013690,
matična številka: 5391747) ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. OMV Slovenija, d.o.o. Ferarska 7, Koper,
2. Kamio servis d.o.o., Tržaška cesta 51,
Maribor,
3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, oddelek v Mariboru,
4. Summit leasing Slovenija d.o.o. Flajšmanova 3, Ljubljana,
5. Jaklin Štefan, delavski zaupnik, Jamnikova 3, Ruše.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave
se določi univ. dipl. ek., Aleksandra Kaučič
Klajnšek, Confidentijeva 2, Kamnica.
Davčna številka: 1141574, matična številka: 1932683.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun:
– za
pravne
osebe
št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006,
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– za
fizične
osebe
št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2006
St 72/2006
Os-28427/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 72/2006 dne 29. 9. 2006 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Svet
okusov, specializirana kataloška hiša,
d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor.
Davčna številka: 56911076, matična številka: 2146991000.
Odslej firma glasi: Svet okusov, specializirana kataloška hiša, d.o.o., Razlagova
ulica 22, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
univ. dipl. ek., Aleksandra Kaučič Klajnšek,
Confidentijeva 2, 2351 Kamnica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun:
– za
pravne
osebe
št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006,
– za
fizične
osebe
št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 1. 2007 ob 10.30 v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 9.
2006.
Okrožno sodišče v Maribor
dne 29. 9. 2006
St 59/2004
Os-28428/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika RTG Victoria Hibler & G. Podjetje
za trgovino, gostinstvo in turizem d.n.o.,
Predanovci 21 – v stečaju (davčna številka
31242600, matična številka 5733049000),
se v skladu s prvim odstavkom 169. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 9. 2006
St 3/2006
Os-28429/06
Poravnalni senat dolžnika MS turistično, kmetijsko in trgovsko podjetje Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, 9242 Križevci pri Ljutomeru, razpisuje narok za
prisilno poravnavo, ki bo dne 6. 11. 2006 ob
9. uri, v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega
sodišča.
Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki
si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tem sodišču na stečaj-
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nem oddelku v sobi št. 5, v času uradnih ur.
Upniki lahko glasujejo o prisilni poravnavi
tudi pismeno.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 2006
St 5/2004
Os-28430/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Ključavničarstvo kleparstvo Karel
Matuš s.p., Černelavci, Gajeva ulica 29
– v stečaju (davčna številka 28722728,
matična številka 5327572, se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 9. 2006
St 15/2005
Os-28431/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Kezić, Podjetje za gostinstvo, turizem in gradbeništvo, d.o.o.,
Brunov drevored 25/A, 5220 Tolmin – v
stečaju, izven naroka dne 29. 9. 2006 sklenilo:
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Kezić, Podjetje za gostinstvo, turizem in gradbeništvo, d.o.o., Brunov drevored 25/A, 5220 Tolmin, z matično št.
1429477000, davčno št. SI 81389868 in šifro dejavnosti 55.301, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS, upniki pa
se zoper sklep lahko pritožijo v roku 15 dni
po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča pri vl. št. 1/03919/00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2006
St 39/2005
Os-28432/06
To sodišče je dne 3. 10. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 39/2005, da se začne stečajni postopek zoper Marvelchem, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Nova Gorica,
Prvomajska 39, matična številka 5789664,
davčna številka 65646169, številka dejavnosti G51.550.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav. iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-1000-339014,
sklic na št. 11-42218-7110006-00003905.
Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 1. 2007 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2006
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St 15/2006
Os-28434/06
To sodišče je dne 29. 9. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 15/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika GO-REST,
d.o.o., Turizem in trgovina Idrija, Gornja
Kanomlja 15, 5281 Spodnja Idrija, z matično št. 5451710, davčno št. 55724183 ter
šifro dejavnosti 55.400.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR, št. 01100-8450083641, sklic na
št. 11 42218-7110006-1506. Prijave terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. 12. 2006 ob 8.30 v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 9. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2006
St 7/2005
Os-28435/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Hlede trgovina in posredovanje, d.o.o., Ul. Gradnikove brigade
53, 5000 Nova Gorica, izven naroka dne
28. 9. 2006 sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
ki ga je sodišču predložil stečajni upravitelj
Dušan Taljat dne 21. 9. 2006 in nosi datum
20. 9. 2006.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev bo dne 15. 11. 2006 ob 8.30 v
sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v stečajni pisarni tega sodišča, soba št. 114/I, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 9. 2006
St 6/2006
Os-28436/06
To sodišče je dne 3. 10. 2006 s sklepom
opr. št. St 6/2006 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom GTP Šega & Co.
družba za storitve d.n.o., Stanošina 7
– 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 3. 10. 2006
St 29/2006
Os-28438/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2006, z dne 3. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Reha center
invalidsko podjetje za servisne storitve
d.o.o., Jadranska 17, Ptuj, matična številka
5405106, davčna številka 45340846, šifra
dejavnosti 52.320.
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Odslej firma glasi: Reha center invalidsko podjetje za servisne storitve d.o.o., Jadranska 17, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska ulica 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 12.
2006 ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 10. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 10. 2006
St 52/2006
Os-28552/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 52/2006 sklep z dne 5. 10. 2006:
1. To sodišče je dne 3. 7. 2006 ob 13.35
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Zidarstvo-fasaderstvo Lulzim Krasniqi s.p.,
Sp. Negonje 31, Rogaška Slatina, z dne
3. 7. 2006 in dne 5. 10. 2006 ob 9.30 odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom:
Zidarstvo-fasaderstvo Lulzim Krasniqi s.p.,
Sp. Negonje 31, Rogaška Slatina (matična
št.: 5429805, ID št. za DDV: SI13960741),
začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zidarstvo-fasaderstvo Lulzim Krasniqi s.p., Sp. Negonje
31, Rogaška Slatina (matična št.: 5429805,
ID št. za DDV: SI13960741), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 10. 2006
St 60/2006
Os-28559/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 60/2006 sklep z dne 5. 10. 2006:
1. To sodišče je dne 9. 8. 2006 ob 11.12
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Instalacije za vodovod, plinsko in centralno napeljavo Miroslav Kotnik s.p., Socka 24a,
Nova Cerkev, z dne 8. 8. 2006 in dne 5. 10.
2006 ob 9. uri odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Instalacije za vodovod,
plinsko in centralno napeljavo Miroslav Kotnik s.p., Socka 24a, Nova Cerkev (matična
št.: 5026777, ID št. za DDV: SI90930185),
začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Instalacije za
vodovod, plinsko in centralno napeljavo Miroslav Kotnik s.p., Socka 24a, Nova Cerkev (matična št.: 5026777, ID št. za DDV:
SI90930185), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 10. 2006
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St 53/2006
Os-28699/06
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 53/2006 dne 4. 10. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Rea
Trade, storitve in trgovina, d.o.o., Virje 10,
Tržič, matična številka: 1391658, davčna številka: 80151531, šifra dejavnosti: 50.200.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Marinc, Tacenska cesta 125a,
Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z
obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi v
dveh izvodih, v roku 30 dni po objavi tega
oklica. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o
plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014 za pravne osebe in račun št. 01100-1000338529
za fizične osebe in zasebnike, sklic na št.
11-42170-7110006-55405306.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, 1001
Ljubljana,
2. Avto moto svet d.o.o., Plemljeva 2,
1000 Ljubljana,
3. Ihle pnevmatike d.o.o., Dravska 10,
1000 Ljubljana,
4. A1-Remont Kranj, investicijsko upravljanje d.o.o., Ljubljanska cesta 22, 4000
Kranj,
5. Andrej Fiksl, Podljubelj 98, 4290 Tržič
– delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2006
St 178/2006
Os-28700/06
To sodišče je s sklepom St 178/2006
dne 5. 10. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Marking, gradnja industrijskih objektov in trgovina, d.o.o., Kolodvorska 16A, Ljubljana, matična številka
5340926, davčna številka 68777604, št. reg.
vl. 10433600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Dunajska 56, odvetnik v Ljubljani.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun, št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 1. 2007 ob 10.30 v razpravni
dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2006
LIK 176/2006
Os-28702/06
To sodišče je s sklepom Lik 176/2006
dne 5. 10. 2006 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom ZPSI – Zavod za pospeševanje sodelovanja z Italijo, Ljubljana, Tržaška 2, matična številka: 5631726, številka
reg. vložka 11916300.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve lilkvidacijskemu 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 18. 12. 2006 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. IV, tukajšnjega sodišča, Oddelek
za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c.
7, Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2006
St 240/2005
Os-28704/06
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve v stečajnem postopku nad
dolžnikom Poudarek d.o.o. Domžale – v
stečaju, Ljubljanska 108, za dne 27. 11.
2006 ob 13. uri v razpravni dvorani št. I,
Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2006
St 138/04
Os-28706/06
To sodišče je s sklepom St 138/2004 dne
4. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom BODO gostinsko in trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana, v stečaju, Cesta v Gorice 21, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2006
St 172/2006
Os-28708/06
To sodišče je s sklepom St 172/2006 dne
6. 10. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tomtuki d.o.o., Suhadole 63/a,
Komenda, matična številka 2054019.
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Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Matjaž Nanut 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 21. 12. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. III/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2006
St 37/2006
Os-28711/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 37/2006 z dne 4. 7. 2006 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Nilos, proizvodno,
trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o., Zg.
Hoče 1, Hoče.
Odslej se dolžnikova firma glasi Nilos,
proizvodno, trgovsko in gostinsko podjetje
d.o.o. – v stečaju, Zg. Hoče 1, Hoče, njegova matična številka je 1581163, šifra njegove dejavnosti pa 52.110.
Za stečajno upraviteljico je določena Sonja Krajnčič, Ljubljanska ulica 38, Slovenska
Bistrica.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. 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 na
račun tukajšnjega sodišča za sodne takse, in sicer za pravne osebe na račun, št.
01100-8450088006, za fizične osebe pa na
račun, št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 1.
2007 ob 13.15 v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Ker v stečajni masi ni nobenih sredstev,
naj upniki v prijavi terjatve tudi sporočijo, ali
so pripravljeni financirati stroške stečajnega postopka ali prevzeti terjatve stečajnega
dolžnika.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 4. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2006
St 50/2006
Os-28713/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 50/2006 z dne 4. 7. 2006 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Egidij družba za
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trgovsko, storitveno in gostinsko dejavnost d.o.o., Maribor, Koroška cesta 33.
Odslej se dolžnikova firma glasi Egidij
družba za trgovsko, storitveno in gostinsko
dejavnost d.o.o. – v stečaju, Maribor, Koroška cesta 33, njegova matična številka
je 1785109, šifra njegove dejavnosti pa
85.141.
Za stečajno upraviteljico je določena
Sonja Krajnčič, Ljubljanska ulica 38, Slovenska Bistrica.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. 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 na
račun tukajšnjega sodišča za sodne takse, in sicer za pravne osebe na račun, št.
01100-8450088006, za fizične osebe pa na
račun, št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 1.
2007 ob 13.45 v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Ker v stečajni masi ni nobenih sredstev,
naj upniki v prijavi terjatve tudi sporočijo, ali
so pripravljeni financirati stroške stečajnega postopka ali prevzeti terjatve stečajnega
dolžnika.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2006
St 16/94
Os-28714/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Goriška livarna p.o.
Solkan, v stečaju, sklenilo:
Stečajno upraviteljico Majo Kraševec
Orel se odstavi.
Za stečajnega upravitelja v tej zadevi
se določi Dušan Taljati, univ. dipl. pravnik
iz Tolmina, Tumov drevored 2.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 10. 2006
PPN 25/2006
Os-28747/06
To sodišče je preklicalo narok, razpisan
za dne 9. 10. 2006 in razpisuje nov narok
za glasovanje o prisilni poravnavi in narok
za obravnavanje predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Emona Blagovnica Bežigrad d.d., Dunajska c. 49,
Ljubljana, za dne 13. 11. 2006 ob 13. uri,
v razpravni dvorani št. IV/1. nadstropje,
Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2006
St 30/95
Os-28769/06
To sodišče je s sklepom št. St 30/95 z
dne 4. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom CPI Kovinarska, inženiring in proizvodna družba d.o.o. v
stečaju, CKŽ 137, Krško.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/03674/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 10. 2006
St 152/2006
Os-28770/06
To sodišče je s sklepom St 152/2006
dne 6. 10. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MIT Marketing Engineering, d.o.o., kompleksne marketinške
storitve, Ljubljana, Koseška 8, matična številka: 5639409, št. reg. vložka:
11859000, davčna številka: 23174412, šifra
dejavnosti: 74.130.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Marko Drobež, Aljaževa ulica 7, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 1. 2007 ob 10.45, v razpravni
dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 10. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2006
St 226/2005
Os-28771/06
To sodišče je s sklepom St 226/2005
dne 4. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Koritnik Jurij, s.p. – v
stečaju, Cesta Tončke Čeč 107, Trbovlje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra Ministrstva za finance, Davčna uprava RS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2006
St 276/2005
Os-28772/06
To sodišče je s sklepom St 276/2005
dne 6. 10. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom IBT servisi poslovanja d.o.o. – v stečaju, Gimnazijska 16,
Trbovlje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2006
St 23/2006
Os-28774/06
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Marex Continental INT, mednarodna trgovina d.o.o., Tomšičeva ulica 20,
Maribor – v stečaju, se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
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3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2006
St 2/2006
Os-28775/06
1. Likvidacijski postopek nad dolžnikom
DO DOMA Vogrinčič Alfred in Boštjan
d.n.o., Plinovec 19, Zg. Kungota – v likvidaciji, se v skladu z 99/II in 182/I členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v likvidacijsko maso, ne zadošča niti za stroške postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
likvidacijski dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2006

Izvršbe
In 2005/00422
Os-26136/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00422 z
dne 4. 1. 2006, je bil dne 24. 7. 2006 opravljen v korist upnikov 1. Elektro Gorenjska
d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ga
zastopa Domplan d.d. Kranj in 2. Domplan
d.d., Bleiweisova 14, Kranj, proti dolžniku
Hribljan Jožetu, Kovorska cesta 13, Tržič,
zaradi izterjave 236.094 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanje št. 14,
v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Kovorska cesta 13, Tržič, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in
napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v
lasti dolžnika Hribljan Jožeta, Kovorska cesta 13, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 9. 2006
In 2004/00974
Os-26411/06
Izvršiteljica Ana Nastič je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 2004/00974 z dne 2. 3.
2005, opravila dne 16. 5. 2005 rubež nepremičnine, stanovanjske hiše v Limbušu,
Robičeva 18, v skupni izmeri 91,34 m2, last
dolžnikov Biderman Bosiljke in Vinka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 2006
In 02/00336
Os-27740/06
Izvršitelj Branko Gradišnik iz Maribora,
Prešernova 1, je dne 28. 6. 2006, s pričetkom ob 16. uri, v zadevi In 02/00336, Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnika
Cajlinger Simona, Rošpoh 135A, Kamnica,
za upnico NKBM d.d., Ul. Vita Kraigherja
4, Maribor, v kraju Maribor, Cesta XIV. divizije, ob prisotnosti Vojka Terša, lastnika
stanovanja, opravil rubež nepremičnine,
enosobnega stanovanja št. 4, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta
XIV. divizije 8, Maribor, v izmeri 73,75 m2, na
parc. št. 1181, k.o. Pobrežje.
In 245/2004
Os-26885/06
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
In 245/2004, Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Claudia Shop, Kladija Krajcar Sakovič s.p.,
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Kocljeva 12/b, Murska Sobota, zaradi izterjave 11,089.913,08 SIT s pp, je predlagana izvršba na isto nepremičnino dolžnika,
kot je navedena v rubežnem zapisniku št.
IZV 2004/920 z dne 27. 1. 2005. Izvršba je
dovoljena s sklepom opr. št. In 245/2004-7
z dne 18. 9. 2006.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 9. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1214/2006
Os-23603/06
V zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 1214/2006 Okrajnega sodišča v Grosupljem, predlagateljice Marije Rozina,
Adamičeva 1C, Grosuplje, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine in vpis lastninske
pravice, se objavlja oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino št. 1783-2053-214, k.o. Grosuplje naselje, vl. št. 1363, parc. št. 1211,
stanovanje št. 14, na Adamičevi 1C v Grosupljem, v 2. nadstropju, v izmeri 35,70 m2, s
shrambo št. 14 v kleti v izmeri 3,50 m2.
Prodajna pogodba št. 362-61/91 z dne
8. 11. 1991, sklenjena med prodajalko Občino Grosuplje ter Izetom Mustedanagićem,
roj. 2. 1. 1960, takrat stanujočim Adamičeva
1C, Grosuplje, katere vsebina je prodaja
oziroma nakup stanovanja št. 14, v izmeri
35,70 m2, s shrambo št. 14 v kleti v izmeri
3,50 m2, v stanovanjski stavbi na Adamičevi
1C, v Grosupljem, na parc. št. 1211, vl. št.
363, k.o. Grosuplje-naselje.
Podatki o sebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Marija
Rozina, Adamičeva 1C, Grosuplje, EMŠO
2302942505098.
Poziva se imetnike pravic, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 7. 2006
Dn 2753/2005
Os-17042/06
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Joža
Homan in Alme Homan, oba Jesenice, Ulica Staneta Bokala 3, s sklepom opr. št. Dn
2753/2005 z dne 5. 5. 2006, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
to je pogodbe št. ISP 837/93-O o prodaji
stanovanja z dne 10. 9. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcema Jožem Homanom in
Almo Homan, oba Jesenice, Ul. Staneta
Bokala 3, za stanovanje št. 6 v stavbi na
Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 3, v skupni
izmeri 71,73 m2.
Na podlagi pogodbe št. ISP 837/93-O
o prodaji stanovanja z dne 10. 9. 1993, se
predlaga vpis lastninske pravice na navedenem stanovanju v korist predlagateljev
Joža Homana in Alme Homan, za vsakega
do 1/2, predložena pogodba št. ISP 837/93O o prodaji stanovanja z dne 10. 9. 1993
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.

člena Zakona o zemljiški knjigi v 2 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 na Jesenicah
dne 7. 6. 2006
Dn 2853/2005
Os-24621/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nadižar Marka, Glavarjeva c. 92, Komenda, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
6, v 1. in 3. etaži večstanovanjskega objekta
v Komendi, Glavarjeva c. 92, stoječega na
parc. št. 47/2, k.o. Kaplja vas, vpisanem
v podvl. št. 132/6, k.o. Kaplja vas, na ime
predlagatelja, izdalo sklep Dn 2853/2005 z
dne 19. 6. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 242/78 z dne
29. 5. 1978, sklenjene med SGP Graditelj
p.o. Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem
in Industrijskim podjetjem Alprem Kamnik,
Usnjarska c. 9, kot kupcem, za enoinpolsobno stanovanje s teraso 6/I. nadstropje
TSB Komenda, na parc. št. 47/2, k.o. Kaplja
vas. Stanovanje obsega sobo 12,58 m2, kabinet 7,39 m2, kuhinjo 14,48 m2, kopalnico
5,57 m2, predsobo 7,36 m2, teraso 9 m2 in
kletno shrambo 1,80 m2, skupaj 58,18 m2,
za kupnino v znesku 459.493 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Nadižar Marka, Glavarjeva c.
92, Komenda in Nadižar Silve, Glavarjeva
c. 92, Komenda.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka Nadižar Marka
in Nadižar Silve.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 8. 2006
Dn 749/2006
Os-24629/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Dolar, Glavarjeva c. 92, Komenda, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
1, v 1. in 3. etaži večstanovanjskega objekta
v Komendi, Glavarjeva c. 92, stoječega na
parc. št. 47/2, k.o. Kaplja vas, vpisanem
v podvl. št. 132/1, k.o. Kaplja vas, na ime
predlagateljice izdalo sklep Dn 749/2006 z
dne 12. 7. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, za kupoprodajno pogodbo
z dne 27. 1. 1988, sklenjeno med Šuštar
Ladom in Šuštar Heleno, oba Glavarjeva
92, Komenda, kot prodajalcema ter Vadnov
Samom, Glinškova ploščad 1, Ljubljana in
Vadnov Zoranko, Hruševica 5, Štanjel, kot
kupcema, za enoinpolsobno stanovanje s
teraso v I. nadstropju TSB Komenda, Glavarjeva 92, Komenda, parc. št. 47/2, k.o.
Kaplja vas, ki obsega sobo, kabinet kuhinjo, kopalnico, predsobo, v skupni površini
47,30 m2 in teraso ter kletno shrambo, za
kupnino 50,000.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Marije Dolar, Glavarjeva c.
92, Komenda.
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Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 8. 2006
Dn 856/2006
Os-24630/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Markoli Janeza, Ljubljanska c. 1 č, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 9, v 2. nadstropju večstanovanjskega
objekta v Kamniku, Ljubljanska 1 č, stoječega na parc. št. 318/6, k.o. Kamnik in klet
št. 9, vpisanem v podvl. št. 2801/10, k.o.
Kamnik, na ime predlagatelja izdalo sklep
Dn 856/2006 z dne 12. 7. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine za pogodbo
o nakupu stanovanja z dne 25. 3. 1968,
sklenjeno med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Čeh Vinkom ter
Terezijo, Vincarje 4, Škofja Loka, kot kupcema, za garsonjero TSB-2 v Kamniku, v
II. nadstropju – južno stopnišče. Garsonjera
obsega vhod 1,94 m2, kopalnico 3,15 m2,
kuhinjsko nišo 4,10 in dnevni del 17,25 m2, v
skupni izmeri 26,44 m2, za kupnino v znesku
38.528 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Markoli Janeza, Ljubljanska c.
1 č, 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
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 8. 2006
Dn 1046/2006
Os-25789/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Cocej Bernarde, Groharjeva 8, Kamnik, ki
jo zastopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice na enoinpolsobnem stanovanju z
balkonom, v prvem nadstropju z oznako 41
in klet z oznako 41, na naslovu Groharjeva
8, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1477/1,
k.o. Podgorje, na ime predlagateljice izdalo
sklep Dn št. 1046/2006 z dne 11. 7. 2006,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – za
darilno pogodbo z dne 11. 6. 1987, sklenjeno med Cocej Bojanom, Obrtniška 2,
Šmarca, kot darovalcem in Cocej Tamaro
ter Cocej Evo, obe, Groharejva 8, Kamnik,
kot obdarjenkama, za enoinpolsobno stanovanje z oznako IX/I. nad. - sev. stopnišče
v stanovanjskem bloku B-6 Kamnik, sedaj
Groharjeva 8, Kamnik, stoječem na parc.
št. 1247/1 in 1251/1 k.o. Podgorje, v izmeri
51,26 m2, za ocenjeno vrednot darila v znesku 9,500.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Cocej Bernarde, Groharjeva
8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
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popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 9. 2006
Dn 1049/2006
Os-25791/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bezenšek Vilibalda, Tunjiška 2, Kamnik, ki
ga zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na enosobnem stanovanju, v prvem nadstropju z balkonom z
oznako 10 in klet z oznako 10, na naslovu
Tunjiška 2, Kamnik, vpisanem v podvl. št.
2883/10, k.o. Kamnik, na ime predlagatelja
izdalo sklep Dn št. 1049/2006 z dne 13. 7.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – za pogodbo št. 581/72 z dne 9. 10.
1972, sklenjeno med SGP Graditelj Kamnik,
Maistrova 7, kot prodajalcem in Niklsbacher
- Bergar Neli, Gorupova 12, Ljubljana, kot
kupcem, za enosobno stanovanje št. 4B/I.
nadstropje, v stanovanjskem objektu G-4
ob Tunjiški cesti v Kamniku, parc. št. 420/1,
397/33 in 397/32, k.o. Kamnik. Stanovanje obsega spalnico v izmeri 12,1 m2, kuhinjo 11,7 m2, kopalnico, stranišče 3,8 m2,
predsobo 4,3 m2, balkon 5,9 m2 in ozimnico
2,4 m2, skupaj 40,2 m2, za kupnino v znesku
130.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Bezenšek Vilibalda, Tunjiška
2, 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
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 9. 2006
Dn 1441/2006
Os-25792/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Korbar Judite, Klanec 32, Komenda, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
in kleti št. 16 v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka Steletova ul. 3 v Kamniku,
vpisanem v podvl. št. 2675/16, k.o. Kamnik, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn št. 1441/2006 z dne 13. 7. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - za
kupoprodajno pogodbo z dne 15. 9. 1993,
sklenjeno med Colarič Alešem, Glavarjeva
8, Ljubljana, kot prodajalcem in Germovšek
Lučko, Linhartova 62, Ljubljana, kot kupcem, za enosobno stanovanje št. 16, Steletova 3, Kamnik. Stanovanje obsega sobo
v izmeri 15,20 m2, balkon 3,30 m2, kuhinjo
z jed. kotom 12,65 m2, predprostor 2,20 m2,
kopalnico 3,35 m2 ter kletno shrambo 1 m2,
v skupni izmeri 37,70 m2, za kupnino v znesku 4,686.500 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Korbar Judite, Klanec 32,
Komenda.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
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vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 9. 2006
Dn 1048/2006
Os-26101/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Erminio Darje, Tunjiška 2, Kamnik, ki jo zastopa odvetnica Judita Rženičnik Učakar,
Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na enosobnem stanovanju, v
drugem nadstropju z balkonom z oznako
21 in klet z oznako 21, na naslovu Tunjiška
2, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2883/21,
k.o. Kamnik, na ime predlagateljice izdalo
sklep Dn št. 1048/2006 z dne 13. 7. 2006,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za
kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 362-23/23/91 z dne 18. 11. 1991,
sklenjeno med Občino Kamnik, kot prodajalcem in Žnidaršič Borisom, Tunjiška 2, Kamnik, kot kupcem, za stanovanje št. 21, v 2.
nadstropju v stanovanjski hiši Tunjiška 2,
Kamnik, parc. št. 401/1, k.o. Kamnik. Stanovanje obsega kuhinjo v izmeri 11,49 m2,
sobo 12,09 m2, hodnik 4,28 m2, kopalnico
3,62 m2, WC, teraso 0,85 m2 in druge prostore 3,05 m2, skupaj 34,50 m2, za kupnino
v znesku 671.154,10 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Erminio Darje, Tunjiška 2,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 9. 2006
Dn 1050/2006
Os-26102/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Drovenik Božidarja in Neže, Tunjiška 2, Kamnik,
ki ju zastopa odvetnica Judita Rženičnik
Učakar, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na trisobnem stanovanju
z balkonom z oznako 4 in klet z oznako 4,
na naslovu Tunjiška 1, Kamnik, vpisanem
v podvl. št. 2883/4, k.o. Kamnik, na predlagatelja izdalo sklep Dn št. 1050/2006 z
dne 13. 7. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine - za pogodbo št. 585/72 z dne
23. 10. 1972, sklenjeno med SGP Graditelj
Kamnik – Maistrova 1, kot prodajalcem ter
Drovenik Božom in Nežiko, Celovška cesta
399, Ljubljana, kot kupcema, za trisobno
stanovanje PT/1, v stanovanjskem objektu
G-4 ob Tunjiški cesti v Kamniku, na parc. št.
410/1, 397/33 in 397/32, k.o. Kamnik. Stanovanje obsega dnevno sobo v izmeri 25,4 m2,
spalnico 17,5 m2, sobo 12,2 m2, kuhinjo
5,7 m2, kopalnico 3,9 m2, stranišče 1,7 m2,
predsobo 4,1 m2 predprostor 3,1 m2 balkon
5,9 m2 in ozimnico 3 m2, skupaj 82,5 m2, za
kupnino v znesku 250.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Drovenik Božidarja in Drovenik
Neže, oba Tunjiška 2, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
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z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 9. 2006
Dn 1307/2006
Os-26103/06
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Podbevšek Boštjana in Maje, Tunjiška 2, Kamnik, ki ju zastopa odvetnica Judita Rženičnik Učakar, Steletova 8/a, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na trisobnem
stanovanju v prvem nadstropju, z balkonom
z oznako 11 in klet z oznako 11 ter klet z
oznako 11 A, na naslovu Tunjiška 2, Kamnik,
vpisano v podvl. št. 2883/11, k.o. Kamnik, na
predlagatelja izdalo sklep Dn št. 1307/2006
z dne 13. 7. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – za pogodbo št. 556/72 z dne
6. 7. 1972, sklenjeno med SGP Graditelj Kamnik – Maistrova 7, kot prodajalcem in Štrajhar Albinom ter Marijo, Kamnik, Cankarejva
6, kot kupcema, za trisobno stanovanje 1/I.
nadstropje, v stanovanjskem objektu G-4
ob Tunjiški cesti v Kamniku, parc. št. 410/1,
397/33 in 397/32, k.o. Kamnik. Stanovanje
obsega dnevno sobo v izmeri 25, 4 m2, spalnico 17,5 m2, sobo 12,2 m2, kuhinjo 5,7 m2,
kopalnico 3,9 m2, stranišče 1,7 m2, predsobo 4,1 m2, predprostor 3,1 m2, balkon 5,9 m2
in ozimnico 3 m2, skupaj 82,5 m2, za kupnino v znesku 250.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Podbevšek Boštjana in Podbevšek Maje, oba Tunjiška 2, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 9. 2006
Dn 9236/03
Os-21481/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brigite Mlinar, Klanska ulica 9, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju števika 6, v 1. nadstropju in na kletnem
prostoru številka 6, v kleti, Klanska ulica 9,
Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
918/6, z identifikatorjema 11.E in 12.E, v
katastrski občini Medvode, dne 15. 2. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4149 z dne
26. 4. 1972, sklenjene med SGP Tehnik,
Škofja Loka, Stara cesta 2 in Žgajnar Mileno ter Milčijem, Ob žici 5, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 6, v 1. nadstropju,
stopnišče C v bloku SB3, v smeri sever-jug,
k.o. Medvode,
– aneksa k pogodbi št. 72-4149 z dne
26. 4. 1972, na podlagi katerega pogodbena
stranka Žgajnar Milči dovoljuje, da se v celoti vknjiži lastninska pravica na predmetnem
stanovanju na Žgajnar Mileno.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2005
Dn 35022/2004
Os-22742/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Poljanšek Jožefe, Celovška cesta 122, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica mag. Pavla
Sladič-Zemljak, Kersnikova 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikatorjem 93.E vpisanem v podvložek
številka 4263/95, v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 17. 5. 2006, pod opr. št. Dn
35022/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1430 z dne 27. 9.
1972, ki sta jo sklenili prodajalec Gradbeno
podjetje Obnova Ljubljana, Titova 39, ki ga
zastopa glavni direktor Plestenjak Andrej in
kupca Janežič Vera ter Janežič Andrej, Rožna dolina cesta II/13a, Ljubljana, za stanovanje št. 93 v 12. nadstropju, v stanovanjski
stolpnici v Obirski ulici, vpisanem v katastrski občini Zg. Šiška.
Poziva se morebitne imetnike pravic na
zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 7. 2006
Dn 7174/2004
Os-24110/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi Vekoslave Žerdin,
Privoz 7/a, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št.
15 v 4. nadstropju, Privoz /a, Ljubljana, v
izmeri 63,60 m2, z identifikatorjem 118.E in
pomožnem prostoru št. 15 v kleti, v izmeri
2,40 m2, z identifikatorjem 119.E, vpisani v
podvložku št. 126/62, k.o. Prule, dne 8. 6.
2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– sklenjene med Skladom za urejanje
mestnega zemljišča Občine Ljubljana Center družbena lastnina, Kersnikova 6, Ljubljana, kot trenutnim zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine – stanovanja št. 15
v 4. nadstropju, Privoz /a, Ljubljana, v izmeri 63,60 m2, z identifikatorjem 118.E in
pomožnem prostoru št. 15 v kleti, v izmeri
2,40 m2, z identifikatorjem 119.E, vpisane v
podvložku št. 126/62, k.o. Prule, ter Stanovanjskim skladom Občine Center Ljubljana,
zastopan po direktorju Marku Rainerju, ki
vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo Sklada za
urejanje mestnega zemljišča občine Ljubljana Center, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na Stanovanjski sklad občine
Ljubljana Center, na omenjeni nepremičnini
in na kateri je podpis zastopnika Sklada za
urejanje mestnega zemljišča občine Ljubljana Center overjen;

– kupoprodajne
pogodbe
št.
05/2-25/8-1961 z dne 20. 8. 1963, sklenjene
med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Center, zastopanem po direktorju Marku
Rainerju, kot prodajalcem in Nuklearnim inštitutom Jožef Štefan v Ljubljani, Jamova
39, zastopanem po direktorju prof. dr. inž.
M. Osredkarju, kot kupcem, za stanovanje
št. 57/IV, 3. stopnišče, Prule B-6;
– kupne pogodbe z 12. 12. 1969, sklenjene med Stanovanjsko enoto Inštituta Jožefa Štefana v Ljubljani, Jamova 39, ki jo
zastopa vodja enote inž. Anton Brinšek, kot
prodajalcem in Francem Žerdinom, Privoz
7 v Ljubljani, kot kupcem, za trisobno stanovanje v Ljubljani, Privoz 7, IV. nadstropje,
stanovanje št. 15 ter s pravico souporabe
in solastništva skupnih prostorov in naprav
hiše, ki pripadajo temu stanovanju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2006
Dn 20769/2004
Os-24432/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Fajdiga, Veliki otok 42b, Postojna, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v podvložek številka 3983/29, v katastrski občini Vič, dne 12. 5. 2006, pod opr.
št. 20769/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 1840/98 z dne 30. 1. 1992, sklenjene
med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, kot
prodajalcem in Erhatič Teodoro, Lajkovškova 3, Ljubljana, za stanovanje št. 29, v 4.
nadstropju v stanovanjski hiši Lajkovškova 3, Ljubljana (sedaj vpisano v podvl. št.
3983/29, k.o. Vič).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2006
Dn 8371/2001
Os-24960/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jelke Kogoj, Jarše 8b, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na napremičnini –
stanovanju št. 35, v 4. nadstropju v izmeri
35,01 m2, z identifikatorjem 35.E, Petrovičeva 23, Ljubljana, vpisan v podvložek št.
335/35, v katastrski občini Nove Jarše, dne
31. 7. 2006, pod opr. št. Dn 8371/2001 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot
posameznega dela stavbe št. 73-234-S z
dne 2. 10. 1973, sklenjene med Gradbenim
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industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova
2, Ljubljana, kot prodajalcem in Marijo Blatnik ter Vinkom Blatnikom, oba Jurčkova
pot 129 d, Ljubljana, kot kupcema, za enosobno stanovanje št. 35 v IV. nadstropju, v
približni stanovanjski površini 34,26 m2, v
stanovanjskem bloku S-6, v stanovanjski soseski Nove Jarše, ki stoji na parc. št. 1797/9,
1799 k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 2.
1984, sklenjene med Majdo Kolmanko in
Slavkom Kolmankom, Petrovičeva 23, Ljubljana, kot prodajalcema ter Vladimirjem
Rijavcem, Česnikova 2, Ljubljana, za enosobno stanovanje v IV. nadstropju, št. stanovanja 35, v stanovanjskem bloku S-6, v
stanovanjski soseski Nove Jarše, ki stoji
na parceli št. 1797/9, št. 1799, k.o. Stožice
(sedaj št. parcele 1799 k.o. Nove Jarše,
Petrovičeva 23).
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 28. 8. 2006
Dn 7214/2000
Os-26107/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Štefanije Tramte, Jakšičeva 2, Ljubljana, ki jo
zastopa Katarina Benedik, odvetnica v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini, parceli št. 2074/10 v izmeri
17 m2, vpisani v vložek št. 918, v katastrski
občini Bežigrad, dne 28. 6. 2006, pod opr.
št. Dn 7214/2000 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe ali druge listine, ki je pravni temelj
prenosa lastninske pravice med Ljubljanskim Investicijskim Zavodom in Ferjančič
Jožetom, za nepremičnino parc. št. 2074/10,
vpisani v vl. št. 918, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2006
Dn 1990/2006
Os-27543/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn 1990/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 20. 9. 2006
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 16, v 3. nadstropju, Jenkova 16,
Postojna, v izmeri 69,34 m2, stoječe na parc.
št. 943, v vložni št. 1897, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
19/29-93, sklenjene med prodajalcem Gozdnim gospodarstvom Postojna in kupcema
Čehovin Tanjo ter Čehovin Igorjem, Jenkova
16, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Tamare Majer Sedmak, Jenkova 16, Postojna.
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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
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 20. 9. 2006
Dn 1697/2006
Os-27544/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn 1697/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 20. 9. 2006
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 4, v Vilharjevem naselju 11, Pivka, v izmeri 56,42 m2, stoječe na parc. št.
329, v vložni št. 1206/12, k.o. Petelinje.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. II/BM-HF-141/93, sklenjene med prodajalcem Javor Koncern podjetje za upravljanje, trženje, finance in razvoj d.o.o. Pivka
in kupcema Krnel Jano ter Krnel Borisom,
Vilharjevo naselje 11, Pivka.
Vknjižba se zahteva v korist Kmel Borisa
in Kmel Jane, Vilharjevo naselje 11, Pivka.
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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 20. 9. 2006
Dn 101/2005
Os-27545/06
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn 101/2005, v postopku za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 20. 9. 2006
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 2, Volaričeva 42, Postojna, v
izmeri 42,48 m2, stoječe na parc. št. 507/4,
v k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 10-ARING/92, sklenjene med prodajalko
Občino Postojna in kupcem Ogrin Srečkom,
Volaričeva 42, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Ivana Damjanić – Brešan, Vojkova ulica 10, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 20. 9. 2006
Dn 1274/06
Os-27540/06
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni
sodnici - svétnici Mileni Bukvič-Dežman, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Iztoka Vivoda, Šalek 86, Velenje, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupne pogodbe z dne
27. 3. 1990, o prodaji stanovanja št. 56,
v II. nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Šalek 86, Velenje, v skupni izmeri
62,52 m2, ki sta jo sklenila Slava – Vjekoslava Betlehem iz Zagreba, Racinova 4, Hrvaška, kot prodajalka in Iztok Vivod, tedaj
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stanujoč Splitska 6, Titovo Velenje, EMŠO
1205949500106, kot kupec.
Stanovanje je v zemljiški knjigi vpisano
v vl. št. 3289/125, k.o. Velenje, z ident. št.
125.E, kot stanovanje št. 56, v V. etaži na
naslovu Šalek 86, Velenje, sedaj v skupni
izmeri 67,30 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja Iztoka Vivoda iz Velenja,
Šalek 86, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupne pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 9. 2006
Dn 1637/06
Os-27541/06
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni sodnici-svétnici Mileni Bukvič-Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Dušana Praprotnika iz Lipe 49, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – darilne pogodbe
z dne 15. 12. 1997, ki so jo sklenili Robert
Bratuša, roj. 4. 10. 1966, iz Šoštanja, Koroška 3, kot darovalec ter Vlasta Praprotnik,
EMŠO 0508973505010 in Dušan Praprotnik, EMŠO 0107977500361, oba iz Velenja,
Lipa 49, kot obdarjenca.
S to pogodbo je darovalec obdarjencema podaril vsakemu po nerazdelno 1/2
od 2/6 svoje solastne nepremičnine – tedaj
zemljiškoknjižnega telesa II vl. št. 2464, k.o.
Velenje, v naravi stanovanjska stavba Lipa
49, zgrajena na parc. št. 3341/5 – travnik,
stavbišče v izmeri 653 m2, vpisano v vl. št.
2464, k.o. Velenje, kot zemljiškoknjižno telo
I s pravico uporabe vsakokratnih lastnikov
zemljiškoknjižnega telesa II, sedaj parc. št.
3341/5 – travnik 517 m2, stanovanjska stavba 136 m2, vl. št. 2464, k.o. Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Dušana Praprotnika in Vlaste Praprotnik, za vsakega do 1/2 podarjenega deleža
oziroma 1/16 celote, tako da Dušan in Vlasta Praprotnik upoštevaje, da sta že lastnika
vsak do 3/16 celote, postaneta lastnika vsak
do 4/16 celotne nepremičnine.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini darilne pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja Dušana in Vlaste Praprotnik.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 9. 2006
Dn 3072/04
Os-27542/06
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni sodnici-svétnici Mileni Bukvič-Dežman, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Dušanke Delamea, Praprotnikova 6, Mozirje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991, o prodaji
stanovanja v II. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Ul. Šlandrove brigade 6,
Mozirje, v skupni izmeri 64,01 m2, ki sta
jo sklenila Gozdno gospodarstvo Nazarje,
ki ga je zastopal direktor Milan Cajner, kot
prodajalec in Dušanka Delamea, tedaj stanujoča Nazarje 57, EMŠO 1006970505352,
kot kupovalka.
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Stanovanje je v zemljiško knjigo vpisano
v vl. št. 963/12, z ident. št. 10.E, kot stanovanje v IV. etaži, s pomožnim prostorom v I.
etaži, z naslovom Praprotnikova 6, Mozirje,
v skupni izmeri 64,01 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Dušanke Delamea, EMŠO
1006970505352, Praprotnikova ul. 6, Mozirje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 9. 2006
Dn 3209/2005
Os-25591/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog Erike Rakuša, Poštna ulica 5, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine,
– kupne in prodajne pogodbe, sklenjene
dne 15. 8. 1974, med IUV – TOZD Igrad
gradbeništvo Vrhnika, Opekarska 23, Vrhnika, kot prodajalcem in Ljubomirom Nježičem
z Vrhnike, Na Klisu blok C3, kot kupcem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 10.
1981, sklenjene med Ljubomirom Nježičem
z Vrhnike, Na Klisu B1, kot prodajalcem in
Francem Rakušo ter Vero Rakuša iz Ljubljane, Ul. 29. Hercegovske divizije 14, kot
kupcema,
za nepremičnino, stanovanje št. 28, v
IV. nadstropju stanovanjskega bloka Na Klisu B1, Vrhnika, v izmeri 35,2 m2, stoječega
na parc. št. 2085/1 in 2084/2, k.o. Vrhnika. Nepremičnina je vpisana v podvložku
št. 4088/29, k.o. Vrhnika, z identif. št. 28.E
(2002 967 28).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Erike Rakuša, roj. 19. 9. 1979, Vrhnika, Poštna ulica 5, na podlagi teh in ostalih
predloženih listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 9. 2006
Dn 1754/2006
Os-25628/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
KLI Logatec, družba za lesno in strojno
proizvodnjo, trgovino in inženiring d.d., Tovarniška 36, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupne pogodbe
z dne 24. 12. 1984, sklenjene med prodajalci Jožetom Žibertom, Dol 60, Borovnica,
Antonom Žibertom, Starovaška 28, Žiri, Angelco Svete, Podpeč 63, Albino Remškar,
Brezovica 55, Mileno Remškar, Brezovica
153, Jožetom Žibertom, Pod Krimom 9,
Prevalje, Metko Remškar, Borovnica 53,
Antonom Žibertom, Kosovelova 4, Radovljica, Jankom Žibertom, Borovnica 53, Ano
Mušič, Karlovška 15, Ljubljana, Danico Plestenjak, Spodnje Gameljne 101 in Vladimirom Trampušem, Topla 2, Hercegnovi, ter
kupcem Slovenijales Kombinat lesne industrije Logatec n.sol.o., Logatec, Tovarniška
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cesta 36, za nepremičnino, parc. št. 2/6 in
265.S, k.o. Dolenji Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist KLI Logatec d.d., Logatec, Tovarniška
cesta 36, mat. št. 5038251, na podlagi te
pogodbe in nadaljnjih listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 9. 2006
Dn 1628/2006
Os-26105/06
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Draga Milana Štreklja, Gotska ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa notar Peter Meze z
Vrhnike, Stara cesta 4A, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 7.
2002, sklenjene med Nedeljkom Mitrovičem, Cesta 24. junija 76, kot prodajalcem
in Dragom Milanom Štrekljem, Gotska ulica
3, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino,
parc. št. 46/15, vpisano v vložku št. 2491,
k.o. Log in parc. št. 49/2, vpisano v vložku
št. 2490, k.o. Log.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist imetnika: Drago Milan Štrekelj, roj.
25. 2. 1947, Lukovica pri Brezovici, Vrhniška
cesta 7.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 9. 2006

dalje. Predlagatelj dokazovanja smrti je Horvat Gustav iz Martjancev 43/b. Skrbnik pogrešanega je Horvat Tone iz Martjancev 39.
Kdor ve kaj več o smrti pogrešanega, naj to
sporoči njegovemu skrbniku ali predlagatelju tega postopka ali temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 9. 2006

Kolektivni delovni spori
Kd 8/2005
Os-28864/06
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikatom Glosa SNG Ljubljana,
Župančičeva 1, Ljubljana in nasprotnim udeležencem Slovenskim narodnim gledališčem
Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana,
Cankarjeva 11, Ljubljana, zaradi kršitve pri
izvrševanju kolektivne pogodbe (priznanja
dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času).
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 16. 11. 2006
ob 10.30, v razpravni dvorani št. 1/I. nad.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ulica 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 4. 10.
2006.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2006

Oklici dedičem
D 570/2006
Os-27756/06
Pri tukajšnjem sodišču je uveden zapuščinski postopek po pok. Uršič Ljubici, roj.
12. 6. 1932, umrli dne 2. 8. 2006, nazadnje
stan. Celje, Prešernova ul. 11.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po Uršič Ljubici, da se priglasijo
pri tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da zapustnica
ni imela sorodnikov, ki bi prišli po njej kot
zakoniti dediči in bo dodelilo zapuščino oporočnemu dediču.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 9. 2006

Oklici pogrešanih
N 7/2006
Os-27615/06
Lopert Ludvik, sin Janoša in France, roj.
27. 5. 1929 v Martjancih, nazadnje stanujoč
v Martjancih 14, je pogrešan od leta 1975

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1549/2006
Rg-27548/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Podjetniški center Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 12, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 13. 4. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina in Območni obrtni
zbornici Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 4,
Šmarje pri Jelšah, 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 20. 9. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Srg 1421/2006
Rg-26111/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Otorinolaringologija Bijelić,
Zdravstvene storitve, d.n.o., s sedežem
Obala 43, Portorož, z matično številko
1403818, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 2. 7. 2004.
Družbeniki Bijelić Slavko, stanujoč Piran,
Rozmanova ulica 24/b, Bijelić Aleksandar,
stanujoč v Piranu, Rozmanova ulica 24/b,
Bijelić Lana, stanujoča v Umagu, Savudrijska b. št. in Bijelić Marija, stanujoča v Umagu, Zambratija b. št. izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci ter da prevzemajo
solidarno obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po poplačilu vseh obveznosti ter izbrisa družbe iz sodnega registra se preostala
denarna sredstva na transakcijskih računih družbe z neomejeno odgovornostjo pri
poslovnih bankah prenesejo družbenikom
sorazmerno njihovim poslovnim deležem.
V primeru, da denarna sredstva za poplačilo vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe na poslovnih računih ne bodo zadoščala, se družbeniki obvezujejo kriti obveznosti družbe, za kar jamčijo z vsem svojim
premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 9. 2006
Srg 1575/2006
Rg-27762/06
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Filet finance, letalstvo, transport, uvoz-izvoz d.o.o., Dekani, Rozar
10, s sedežem Dekani, Rozar 10, z matično številko 5559847, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
21. 9. 2006.
Družbenika Lušin Vojmir, stanujoč v Kopru, Vojkovo nabrežje 8 in Petaros Natalija, stanujoča v Piranu, Ulica IX. korpusa
21, izjavljata, da družba nima zaposlenih
delavcev in tudi nima nobenih neurejenih
oziroma neplačanih obveznosti ali neurejenih razmerij do delavcev ter nima nikakršnih neporavnanih denarnih obveznosti ali
obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge
obligacije. Družbenika izjavljata, da v celoti
solidarno prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti
družbe, če bi se le te kasneje pojavile in jih
bosta solidarno poravnala iz svojega premoženja. Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku naj se vsa likvidna sredstva
in eventualna druga sredstva prenesejo na
oba družbenika v enakih deležih.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 9. 2006
Srg 04308/2006
Rg-16200/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Generalturist,

Št.

turizem in gostinstvo d.o.o., Ljubljana, Dunajska 129, objavlja sklep:
Generalturist, turizem in gostinstvo
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 129, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Generalturist, turističko, putničko in trgovačko društvo s ograničenom
odgovornošću, Praška 5, Zagreb, Hrvaška,
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 29. 5. 2006
Srg 07246/2006
Rg-22557/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Royal Interier
– trgovina in zastopstva d.o.o. Ljubljana,
Dunajska cesta 56, objavlja sklep:
Royal Interier – trgovina in zastopstva
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 56, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Veršič Marija, Ljubljana,
Idrijska ulica 22, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. 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 6. 7. 2006
Srg 09204/2006
Rg-27550/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lindič prevozno
podjetje, d.o.o., Kočevje, Dolga vas, Omerzova 42, ki jo zastopa notarka Nina Češarek
iz Kočevja, objavlja sklep:
Lindič prevozno podjetje, d.o.o., Kočevje, Dolga vas, Omerzova 42, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 8. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Lindič Slavko, Kočevje, Dolga vas, Omerzova ulica 42, 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
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425. in 426. 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 19. 9. 2006
Srg 09094/2006
Rg-27560/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Jurta družba za
trgovino in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Štihova 1, ki jo zastopa notar Andrej Škrk iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Jurta, družba za trgovino in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Štihova 1, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Rojs Aleš, Jamnikarjeva 85,
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
425. in 426. 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 19. 9. 2006
Srg 09567/2006
Rg-27569/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Bašnec in drugi,
knjigovodske storitve d.n.o., Ljubljana, Gorazdova 19, objavlja sklep:
Bašnec in drugi, knjigovodske storitve
d.n.o., Ljubljana, Gorazdova 19, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 9. 8. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bašnec Ivan, Gorazdova
19, Ljubljana in Bašnec Tatjana, Gorazdova 19, 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
425. in 426. 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 19. 9. 2006
Srg 07854/2006
Rg-27606/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Midag poslovne
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Kuzmičeva 8,
ki jo zastopa odvetnica Marjeta Kavčič iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Midag poslovne dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Kuzmičeva 8, preneha po skraj-
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šanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kavčič Marko, Kuzmičeva 8, Ljubljana in Lukež Borut, Večna pot 99,
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
425. in 426. 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 19. 9. 2006
Srg 9380/2006
Rg-27613/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Hiperestetika trgovina in storitve d.o.o., Dolenjska cesta 19,
Ljubljana, objavlja sklep:
Hiperestetika trgovina in storitve
d.o.o., Dolenjska cesta 19, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 8. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Salamon Leonardo, Kajuhova 44, 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 20. 9. 2006
Srg 9255/2006
Rg-27614/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rački, prevozništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljanska cesta 47,
Kočevje, objavlja sklep:
Rački, prevozništvo in trgovina, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 47, Kočevje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 8. 8. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Rački Jože, Ljubljanska
cesta 47, Kočevje, 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 20. 9. 2006

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Srg 563/2006
Rg-26886/06
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Likar in družbeniki,
Roki proizvodnja, trgovina in storitve d.n.o.,
Straža pri Novem mestu, Stara cesta 25,
objavlja sklep:
družba Likar in družbeniki, Roki pro
izvodnja, trgovina in storitve d.n.o., Straža pri Novem mestu, Stara cesta 25, vpisana na reg. vl. št. 1-3586/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 7. 9. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Majda Likar, Rok Likar
in Andreja Likar, vsi Straža, Stara cesta 25,
z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Majdo Likar, Roka Likarja
in Andrejo Likar, v sorazmerju z vloženimi
deleži.
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 Novem mestu
dne 19. 9. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
A.K. INTERMERCUR D.O.O., Vodnikova
187, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike z napisom A,K, INTERMERCUR
d.o.o. Vodnikova. 187,1117 LJUBLJANA.
gnd-238818
Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije preklicuje žig, okrogle oblike,
premer (Ø) 35 mm. Besedilo in oznake na
žigu so v modri barvi. Žig je obrobljen z
dvema koncentričnima krogoma, v sredini
žiga je grb Republike Slovenije. V zgornjem
delu žiga, nad grbom, je v zunanjem krogu
besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«,
v notran jem krogu »MINISTRSTVO ZA
OBRAMBO«. V spodnjem delu žiga, pod
grbom, je v ravni vrsti napis »LJUBLJANA«,
pod napisom, v sredini, je navedena številka
»18«. Ob-28413/06
ŠPORT d.o.o., Vodnikova cesta 187,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
napisom ŠPORT d.o.o. Vodnikova cesta
187 1117 Ljubljana. gne-238817

Priglasitvene liste preklicujejo
Frizerstvo Podgorelec Ljubica s.p.,
Glavna ulica 5a, Lendava – Lendva,
obrtno dovoljenje, št. in odločba o obrtnem
dovoljenju 013953/0400/0032/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnv-238950

Osebne izkaznice preklicujejo
Balek Martina, Šalovci 166/c, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000962032.
gnt-239027
Berčan Maks, Peč 16, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001284054. gnp-238881
Bernard Nina, Celovška cesta 269,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000350103.
gnn-238687
Bombač Dušan, Šutna 38, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001552358.
gnp-238831
Borec Ksenija, Preglov trg 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001649758.
gnp-238906
Brbot Franjo, Frankopanska ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000651239.
gnc-238944
Brlič Ivan, Koroška cesta 47/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000779798.
gnq-238855
Bunič Marijan, Zavetiška ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000291512.
gnz-238921
Ciglar Jožefa, Miklošičeva ulica 2/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001586793.
gnt-238827
Čebašek Jože, Strahinj 124, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000910895.
gnx-238898
Črešnik Barbara, Zgornja Pristava 11,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001194636. gnx-238973
Dinghauser Karolina, Pod gozdom,
Cesta V/39, Grosuplje, osebno izkaznico,
št. 001228179. gnv-238875
Dražić Dragan, Ulica Tončka Dežmana
4, Kranj, osebno izkaznico, št. 000460526.
gnt-238902
Druškovič Lan, Zgornja Pristava 11,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001892720. gny-238972
Dvoršak Maja, Begunjska cesta 23/a,
Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 002021362. gnh-238839
Ferk Sonja, Šentjanž nad Dravčami
32, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001514064. gny-239022
Fijavž Adolf, Čretvež 5, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000203550.
gnz-238846
Gašperin Sašo, Begunje na Gorenjskem
69, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001834916. gny-238897
Glišič Zoran, Barvarska steza 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000718863.
gnc-238919
Grden Urška, Kandrše 26, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001983722.
gno-238882
Grubar Janez, Gabrska gora 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000213966.
gne-238967
Gumilar Viljem, Doliška cesta 12,
Vitanje, osebno izkaznico, št. 001771495.
gnz-238971
Hadalin Petra, Pot v čelo 14, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
001285764.
gnm-238884
Hoić Branko, Pod Graščino 19/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001862973.
gnc-239019
Horvat Miroslav, Srednja Bistrica 13,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001255579. gnu-238976
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Hrast Jernej, Cankarjeva ulica 4,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001837582.
gnm-238834
Hrovatič Anton, Preloge 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000110215.
gnf-238916
Ibrahimović Ajiša, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000588952.
gnr-238929
Intihar Andreja, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001096055.
gnm-238909
Jager Matija, Parižlje 121, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001278278. gno-239032
Jakopin Marija, Studeno na Blokah 3,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001059557.
gnc-238969
Jarc Mira, Kamnikarjeva ulica 21,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000928650.
gnw-238924
Jazbec Martin, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001609337.
gnb-238920
Jerina Bojana, Gorenjska cesta 11/b,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001562995.
gnx-238848
Jerman Vilma, Ljubljanska cesta 64,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000746406.
gnq-238830
Kadoič Štefan, Ručigajeva cesta 33,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000814031.
gnu-238901
Kavčič Mateja, Erbežnikova ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001145055.
gne-238942
Kegl Lovro, Prešernova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000363637.
gno-238857
Klančar Andreja, Novo polje, Cesta IX/16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001679122.
gnl-238910
Knap Marta, Polje, Cesta VI/26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001108457.
gny-238922
Kocen Frančiška, Grintovška ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000413478.
gnf-238941
Koprek Mirjana, Volkmerjeva ulica 28,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000475227.
gnz-238871
Korun Andreja, Pondor 17, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000394602. gnp-239031
Košan Mirko, Hosta 7, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
000615713.
gne-238867
Kovačič Breda, Zapuže 23, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000036225.
gnh-238889
Kovačič Marjan, Zapuže 23, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000036134.
gnf-238891
Kramberger Bojan, Tomanova ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001164343.
gnr-238854
Kukovica Marija, Polje, Cesta XXXVI/9,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000987317. gno-238907
Kumelj Bulat Maja, Kogojeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001816247.
gni-238938
Kumelj Tomaž, Suhor pri Dol. Toplicah
4, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001053129. gnf-238966
Kuzmič Robert, Ulica Janka Puclja 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001187942.
gns-238903
Lapajne Andrej, Slamnikarska cesta 3/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001807914.
gnu-238826
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Ledinek Jana Marija, Št. Janž pri Radljah
83, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000778544. gnx-239023
Logar Dušan, Glinška ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001998812.
gnu-238926
Lubej Peter, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001626070.
gnm-238934
Magušar Bajt Jeron, Linhartov trg
4, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000905047. gnn-238833
Marič Marija, Gančani 46, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000552624.
gnu-239026
Marinko Petra, Sadinja vas 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001903607.
gnv-238925
Mikec Marija, Mokrška ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000007585.
gnd-238918
Mlakar Stanislav, Tržec 53, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001056397. gnx-238873
Muranović Darinka, Mirke 7, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000582523.
gnn-238983
Naramčič Ljilja, Delavska cesta 28,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001922283.
gnq-238905
Novak Jernej, Pod lipami 15, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001600910.
gng-238940
Pančič Petar, Runkova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000611895.
gnh-238939
Par Marjan, Kraljevci 24, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001398250.
gnt-238977
Pavlenič Dominik, Ulica Ivana Roba
20, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001519718. gnd-238968
Petkovšek Ivanka, Vidmarjeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002045323.
gno-238932
Potočnik Rado, Varlovo naselje 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000394527.
gns-238853
Požar Renata, Matenja vas 80,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001820215.
gno-238832
Privošnik Franc, Rimska cesta 150,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001243252. gnr-239029
Rant Zvonka, Bodovlje 47, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000439355.
gnb-238870
Repinc Marija, Cesta Cirila Tavčarja 6,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001494818.
gnu-238851
Rimc Radi Marjanca, Žurkov Dol 45/a,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000779842.
gnw-239024
Rozman Avrelija Štefanija, Endliherjeva
ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000512168. gnh-238914
Rozman Matej, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000665357.
gnl-238685
Savić Duška, Cesta 24. junija 84,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000625191.
gnq-238930
Sebal Ljubica, Vevška cesta 29/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000511154.
gnx-238923
Spes Franica, Potokarjeva ulica 6,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 000387007.
gnp-238856
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Stanonik Jože, Vincarje 26, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000231561.
gnc-238869
Strehar Bojan, Zidani most 28, Zidani
Most, osebno izkaznico, št. 000260050.
gne-238842
Stres Darija Marija, Srpenica 82,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001522385.
gnz-239021
Sukič Bojan, Stanjevci 14, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000018973.
gns-239028
Sušnik Milan, Trg revolucije 10/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000208896.
gni-239013
Škruba Borut, Koroška cesta 38,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000007971.
gnb-239020
Štrukelj Tomaž, Šmihel 18/c, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000223955.
gnn-238858
Šverko Neven, Pregljeva ulica 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001636805.
gng-238915
Taljan Matej, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001694337.
gnn-238933
Toplak Marjan, Špičnik 9/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000981382.
gni-238963
Trifunović Milan, Rezijanska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000090013.
gni-238913
Urbančič Anton, Trebinjska ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000359661.
gnd-238943
Valenčič Janez, Stritarjeva ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000005531.
gnv-238900
Velkoska Viktorija, Podutiška cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001703550.
gnj-238937
Velušček Palli Nadja, Šmihel 55, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000834340.
gnm-238859
Vidic Jožef, Hladilniška pot 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000420626.
gnn-238908
Vidmar Ciril, Ulica Lojzeta Hrovata 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001468590.
gnr-238904
Voda Matej, Trubarjeva ulica 13,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001262849.
gnw-238874
Vogrin Marjan, Vurberk 55/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000194263.
gnl-238885
Zagvozda Ivan, Jakčeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001989775.
gnk-238911
Zaharijaš Aladar Zoltan, Brodarjeva
trg 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000275781. gnj-238912
Zaman Romana, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000440688.
gnk-238936
Zeljković Zoran, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001111113.
gnt-238927
Zupan Mihaela, Gradnikova cesta
109, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001096002. gni-238838
Zupanec Biserka, Prešernova cesta 25,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000641226.
gns-238878
Žgur Lea, Gerbičeva ulica 39, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001745658.
gnl-238935
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Vozniška dovoljenja preklicujejo
Alauf Aleš, Vreskovo 33/d, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001802908, izdala UE Trbovlje.
gnj-238862
Andrejek Goran, Veščica pri Murski
Soboti 16, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001812841,
izdala UE Murska Sobota. gnc-238844
Benedičič Jožef, Gorenje Brdo 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 727075, izdala UE Škofja Loka.
gnj-238987
Bernard Nina, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S002138768, reg. št. 272874, izdala UE
Ljubljana. gnh-238689
Bogataj Vesna, Virmaše 89, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1886271, izdala UE Škofja Loka.
gni-238988
Casar Martin, Ulica Štefana Kovača 29,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000839312, izdala UE Murska
Sobota. gnd-238843
Cunder Primož, Prešernova ulica 47,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001907714, reg. št. 33944, izdala UE
Domžale. gny-238822
Čebašek Jože, Strahinj 124, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCDEFGH, št. S2038508, reg. št. 28304,
izdala UE Kranj. gno-238632
Černivšek Vojko, Sinja Gorica 31,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1845746, reg. št. 9221, izdala UE
Vrhnika. gnm-238984
Dolenc Danilo, Kosovelova ulica
2, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001329641,
izdala UE Sežana. gnh-238964
Domonkoš Peter, Filovci 169, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2041783, izdala UE Murska Sobota.
gnb-238845
Fijavž Adolf, Čretvež 5, Slovenske
Konjice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 002172082, reg.
št. 11641, izdala UE Slovenske Konjice.
gny-238847
Gajšek Robert, Drešinja vas 45,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 3007219, izdala
UE Žalec. gno-238782
Gašperin Sašo, Begunje na Gorenjskem
69, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3088944,
reg. št. 20904, izdala UE Radovljica.
gno-238807
Gašperšič Nikolaj, Brilejeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 000297124, reg. št.
23294, izdala UE Ljubljana. gnt-238777
Gluhaković
Kata,
Bevsko
26,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002250954, izdala UE Domžale.
gnk-238861
Grabner Roman, Kotnikova ulica 6/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1775353, reg. št. 232744, izdala UE
Ljubljana. gnz-238746
Hadalin Petra, Pot v čelo 14,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001958196, izdala UE Idrija.
gnn-238883
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Horvat
Robert,
Lačaves
33/a, Ormož, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1674364, izdala UE Ormož.
gnz-238850
Hudorovac Darinka, Lokve 46, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13272, izdala UE Črnomelj. gnn-238783
Jelušič Breda, Štorje 9, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001950288,
izdala UE Sežana. gng-238965
Jereb Aleš, Spodnje Gorje 224, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1303779, reg. št. 26394. gnp-238806
Jurešić Andrija, Rimska cesta 2,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1688130, reg. št. 8236, izdala UE
Vrhnika. gnl-238985
Kapš Peter, Prelesje 1, Stari trg ob
Kolpi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3201, izdala UE Črnomelj. gnd-238643
Kavčič Mateja, Erbežnikova ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589196, reg. št. 249916, izdala UE
Ljubljana. gny-238772
Klinar Tilen, Podkočna 14, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 2039370,
izdala UE Jesenice. gnj-238962
Kodelja Nina, Ulica XXX. divizije
15/b, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2188969, izdala UE Nova
Gorica. gne-239017
Končnik Jure, Vrbnje 44, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S14488888, reg. št. 27813. gnq-238580
Korošak Serčič Maja, Ulica heroja
Šaranoviča
36,
Maribor,
vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1874388, reg. št.
127198, izdala UE Maribor. gns-238953
Krapec
Iztok,
Ižakovci
112/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1145745, reg. št. 35474, izdala UE
Murska Sobota. gny-238747
Križnik
Maja,
Pod
Vrtačo
20,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2220939, reg. št. 276762, izdala UE
Ljubljana. gnp-238981
Laharnar Aleš, Pražakova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1459286, reg. št. 191724, izdala UE
Ljubljana. gng-238765
Lapajne Andrej, Slamnikarska cesta 3/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002106345, reg. št. 41688, izdala UE
Domžale. gnx-238823
Leskovšek Manuela, Frankovo naselje
158, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1034100, izdala UE Škofja
Loka. gnh-238989
Malej Ronald, Lamutova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1992559, reg. št. 65446, izdala UE
Ljubljana. gnt-238852
Matjašič Miha, Šarhova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1865249, reg. št. 263643, izdala UE
Ljubljana. gnw-238749
Mikuž Fegic Sara, Ulica Borisa Kalina
1, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2188617, izdala UE Nova Gorica.
gnf-239016
Moderndorfer Gaja, Stritarjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1822766, reg. št. 262917, izdala UE
Ljubljana. gnk-238761
Novak Jernej, Pod lipami 15, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001759391, reg. št. 90443, izdala UE
Ljubljana. gnz-238771

Papež Jože, Hafnerjeva ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2094319, reg. št. 266908, izdala UE
Ljubljana. gns-238803
Paš Mina Marija, Meleševa ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2112134, reg. št. 201500, izdala UE
Ljubljana. gnv-238775
Petač Jolanda, Kovinarska cesta 13/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000750608, reg. št. 12231, izdala UE
Kamnik. gnf-238866
Petek Teo, Spodnja Rečica 60, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11847, izdala UE Laško. gnf-238841
Pličanić Senko, Ulica Gradnikove
brigade 4/b, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001071573,
izdala UE Nova Gorica. gng-239015
Podbevšek Jernej, Vodnikova cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE G H, št. S001963421, reg. št. 57076,
izdala UE Ljubljana. gnb-238995
Podržaj Martina, Valjavčeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1963405, reg. št. 246773, izdala UE
Ljubljana. gnh-238764
Pogačar Kristina, Dolenjska cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2138660, reg. št. 272783, izdala UE
Ljubljana. gnt-238752
Polič Ina, Plintovec 5/p, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2061435, izdala UE Pesnica.
gnv-238975
Potisek Klemen, Ulica Malči Beličeve
62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002092568, reg. št. 267677,
izdala UE Ljubljana. gnb-238745
Pranjić Mario, Tomšičeva cesta 29,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002057481, reg. št. 147, izdala UE
Velenje. gng-238865
Puš Andreja, Vrečarjeva ulica 31,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297286, reg. št. 226569, izdala UE
Ljubljana. gnq-238755
Radić Vladimir, Cesta maršala Tita
63, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1508678, izdala UE Jesenice.
gnk-238961
Rogelj Klemen, Ulica Zore Ragancinove
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251243, reg. št. 215296, izdala UE
Ljubljana. gnj-238762
Rozman Matej, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001614496, reg. št. 220762, izdala UE
Ljubljana. gnm-238684
Ruperčič Božidar, Dolenji Maharovec
35, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1592541, izdala UE Novo
mesto. gnw-238849
Silić Srđan, Štihova ulica 2, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 2141512, reg. št. 139772, izdala UE
Ljubljana. gnu-238776
Sitar Franc, Topole 24, Domžale,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S 1687486, reg. št. 16727, izdala UE
Domžale. gnw-238824
Skomina Maja, Prvačina 138, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1430222, izdala UE Nova Gorica.
gnd-239018
Stanić Vera, Liminjanska cesta 83,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000047020, reg. št. 12959,
izdala UE Piran. gnw-238774
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Stanonik Jože, Vincarje 26, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 2003530, izdala UE Škofja Loka.
gnw-238974
Strle Marjan, Črna vas, Brglezov
štradon 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 2083987, reg. št. 104878,
izdala UE Ljubljana. gns-238753
Šober Janez, Podgrad 58, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. S 000979708, reg. št. 11030, izdala UE
Gornja Radgona. gnz-238821
Šošterič Matej, Miklošičeva ulica 1/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1584493, reg. št. 38051, izdala UE
Domžale. gnz-238825
Špik Luka, Lipnica 4, Kropa, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1162822, reg. št.
25460. gni-238863
Štrukelj Tomaž, Šmihel 18/c, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001384897, izdala UE Nova Gorica.
gnh-239014
Štular Luka, Pipanova cesta 46,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 2179649, reg. št. 60444, izdala UE
Kranj. gnx-238948
Šušteršič Ana, Karingerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1564870, reg. št. 247778, izdala UE
Ljubljana. gnu-238751
Tepić Dragana, Topniška ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3102791, reg. št. 283541, izdala UE
Ljubljana. gnx-238773
Tijanić Marko, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002084181, reg. št. 140731, izdala
UE Ljubljana. gns-238778
Zelko Štefan, Ramovševa ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2030347, reg. št. 28552, izdala UE
Ljubljana. gnx-238748
Žen Martin, Martina Krpana ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2137882, reg. št. 220312, izdala UE
Ljubljana. gnv-238750

Zavarovalne police preklicujejo
Bedrač Vesna, Lenardova 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40301000049, izdala
zavarovalnica Slovenica Življenje d.d.
gne-238892
Maretič Debeljak Karmen, Kapucinski
trg 3, Škofja Loka, zavarovalno polico,
št. AO 904017. gnk-238886
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3961861, izdala zavarovalnica Maribor.
gnq-238655
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Cankarjeva 3, Maribor-Zavarovalnica Maribor,
zavarovalno polico, št. 607 3961984, izdala
zavarovalnica Maribor. gnp-238656
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 602
0479543, izdala zavarovalnica Maribor.
gno-238657
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 602
0735265, izdala zavarovalnica Maribor.
gnn-238658

Št.

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604
0359327, izdala zavarovalnica Maribor.
gnm-238659
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3112956, izdala zavarovalnica Maribor.
gno-238661
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 609
1533509, izdala zavarovalnica Maribor.
gnj-238662
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3826701, izdala zavarovalnica Maribor.
gni-238663
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3826702, izdala zavarovalnica Maribor.
gnh-238664
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 609
1677311, izdala zavarovalnica Maribor.
gng-238665
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 609
1833701, izdala zavarovalnica Maribor.
gnf-238666
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3586201, izdala zavarovalnica Maribor.
gnd-238668
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 602 822701,
izdala zavarovalnica Maribor. gnc-238669
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3144446, izdala zavarovalnica Maribor.
gnb-238670
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3125114, izdala zavarovalnica Maribor.
gnz-238671
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3125122, izdala zavarovalnica Maribor.
gny-238672
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3125123, izdala zavarovalnica Maribor.
gnx-238673
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3125124, izdala zavarovalnica Maribor.
gnw-238674
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3127050, izdala zavarovalnica Maribor.
gnv-238675
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2757021, izdala zavarovalnica Maribor.
gnu-238676
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ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2757025, izdala zavarovalnica Maribor.
gnt-238677
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 6072814167,
izdala zavarovalnica Maribor. gns-238678
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2857835, izdala zavarovalnica Maribor.
gnr-238679
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2857836, izdala zavarovalnica Maribor.
gnq-238680
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2997718, izdala zavarovalnica Maribor.
gnp-238681
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 609
1315228, izdala zavarovalnica Maribor.
gno-238682
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049771, izdala zavarovalnica Maribor.
gnn-238683
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049772, izdala zavarovalnica M;aribor.
gnk-238686
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049773, izdala zavarovalnica Maribor.
gni-238688
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049774, izdala zavarovalnica Maribor.
gng-238690
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049775, izdala zavarovalnica Maribor.
gnf-238691
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049776, izdala zavarovalnica Maribor.
gne-238692
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049777, izdala zavarovalnica Maribor.
gnd-238693
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049778, izdala zavarovalnica Maribor.
gnc-238694
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049779, izdala zavarovalnica Maribor.
gnb-238695
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049780, izdala zavarovalnica Maribor.
gnz-238696
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ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049781, izdala zavarovalnica Maribor.
gny-238697
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049782, izdala zavarovalnica Maribor.
gnx-238698
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
00497783, izdala zavarovalnica Maribor.
gnw-238699
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049784, izdala zavarovalnica Maribor.
gnv-238700
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049785, izdala zavarovalnica Maribor.
gnu-238701
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049786, izdala zavarovalnica Maribor.
gns-238703
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049787, izdala zavarovalnica Maribor.
gnr-238704
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049788, izdala zavarovalnica Maribor.
gnq-238705
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049789, izdala zavarovalnica Maribor.
gno-238707
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 603
0049790, izdala zavarovalnica Maribor.
gnn-238708
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604
0242553, izdala zavarovalnica Maribor.
gnm-238709
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604
0242554, izdala zavarovalnica Maribor.
gnl-238710
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604
0242555, izdala zavarovalnica Maribor.
gnk-238711
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604
0242556, izdala zavarovalnica Maribor.
gni-238713
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604 024557,
izdala zavarovalnica Maribor. gnh-238714
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604
0242558, izdala zavarovalnica Maribor.
gng-238715

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604
0242559, izdala zavarovalnica Maribor.
gne-238717
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 604
0242560, izdala zavarovalnica Maribor.
gnd-238718
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609651, izdala zavarovalnica Maribor.
gnc-238719
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609652, izdala zavarovalnica Maribor.
gnz-238721
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609653, izdala zavarovalnica Maribor.
gnx-238723
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609654, izdala zavarovalnica Maribor.
gnw-238724
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609655, izdala zavarovalnica Maribor.
gnv-238725
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609656, izdala zavarovalnica Maribor.
gnu-238726
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609657, izdala zavarovalnica Maribor.
gnt-238727
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609658, izdala zavarovalnica Maribor.
gns-238728
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609659, izdala zavarovalnica Maribor.
gnr-238729
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
2609660, izdala zavarovalnica Maribor.
gnq-238730
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3231117, izdala zavarovalnica Maribor.
gnp-238731
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3231118, izdala zavarovalnica Maribor.
gno-238732
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 607
3345386, izdala zavarovalnica Maribor.
gnn-238733
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 609

1491411, izdala zavarovalnica Maribor.
gnm-238734
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 609
1491427, izdala zavarovalnica Maribor.
gnl-238735
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 609
1491437, izdala zavarovalnica Maribor.
gnk-238736
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.,
Cankarjeva
3,
Maribor-Zavarovalnica
Maribor, zavarovalno polico, št. 609
1502446, izdala zavarovalnica Maribor.
gnj-238737

Spričevala preklicujejo
Adrović Senid, Trg talcev 8, Kamnik,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
trgovske šole Domžale. gnt-238702
Ajdovec Klemen, Britof 32, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro in strojne šole Kranj, elektrotehnik
energetik, izdano leta 1999. gnb-238895
Arko Samo, Gaj. Šarhova 48, Pragersko,
maturitetno spričevalo SERŠ Maribor,
izdano leta 2005. m-1096
Badovinac Niko, Kuljaji 5, 47285
Radetoviči, Hrvaška, spričevalo 3. letnika
Trgovske šole za blagovni promet v
Brežicah. gne-238917
Balja Alen, Veliki Obrež 46a, Dobova,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za elektrotehniko Krško, izdano leta 1995.
gny-238647
Bartolić Martina, Zgornji Brnik 108,
Cerklje na Gorenjskem, maturitetno
spričevalo Gimnazije Škofja Loka, izdano
leta 2001. gnb-238770
Bečan Robert, Stanežiče 8, LjubljanaŠentvid, diplomo št. 149/91izdal Center
za dopisno izobraževanje Univerzum,
naziv strojni tehnik, izdana leta 1991.
gne-238667
Bešter Tomaž, Cesta na Roglo
11/b, Zreče, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2005.
gnc-238819
Blatnik Miha, Ulica borcev za severno
mejo 72, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3.
letnika Srednje šole za družboslovje in
splošno kulturo Vide Janežič – smer kultura,
program OKŽ, izdano leta 1986, 1987 in
1992. gng-238740
Borovnik Tanja, Podkraj pri Velenju
24a, Velenje, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 4. letnika Srednje šole
Boris Kidriča Celje, izdano leta 1997.
gnu-238780
Božič Anja, Legen 137b, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo 3. in 4. letnika
ŠCSG Gimnazije. gnj-238587
Corso Sašo, Počehovska 5, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Juge Polak Maribor, izdano leta
2003/04. m-1108
Čavić Liljana, Detelova 2, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT.
gnh-238814
Černelič Petra, Srednja vas 17c,
Pišece, spričevalo 1. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 2001.
gnl-238660
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Dedič Suzana, Tomšičeva 41, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ I. Franjo
Vrunč, izdano na ime Lazarevič Suzana.
gne-238642
Dežman Anja, Leskovec 98, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Slovenska Bistrica – trgovec,
izdano leta 2006. m-1129
Fakin Tine, Pod gozdom 4, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 1998, 1999 in
2000. gns-238828
Gajer Matej, Golobova ulica 7, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2001. m-1092
Gašparini Marjeta, Omladinska 8,
Novigrad, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Trbovljah, izdano leta 1981,
izdano na ime Novak Marjeta. gni-238763
Geržina Irena, Stolovnik 12, Brestanica,
diplomo Srednje šole tiska in papirja
Ljubljana, podružnica Krško, izdana leta
1985, na ime Stritar Irena. gnl-238785
Golob Irena, Prvomajska 21, Šentjernej,
diplomo SŠTZU, izdana leta 1986, izdana
na Prhne Irena. gnv-238650
Grabnar Marjan, Sadinja vas, V Karlovce
4, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o končani
OŠ Toneta Trtnika – Tomaža Ljubljana,
izdano leta 1984. gnv-239025
Grizold Mateja, Zg. Boč 33, Selnica ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor. m-1123
Harih Branimir, Jareninski dol 47,
Jarenina, spričevalo o končani OŠ Jarenina,
izdano leta 1975. m-1120
Hartelj Slavko, Trema – Prkos 64,
48214 Sv. Ivan Žabno, Hrvaška, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 1981. gnl-238760
Hmelak Peter, Zgornja Bistrica 4,
Slovenska Bistrica, indeks, št. 93592764,
izdal FERI Maribor. m-1124
Hodnik Patricija, Pot k mlinu 6, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2001. m-1101
Hohler Katja, Božje 14, Oplotnica,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2001. m-1234
Hudelja Rozalija, Nova Loka 1, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, št. 3017 – ekonomski
tehnik, izdano leta 1986. gnk-238836
Ivanc Evgen, Peričeva ulica 25, Ljubljana,
indeks, št. 20030156, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnt-238802
Jakše Erna, Šmarješke toplice 274,
Šmarješke Toplice, spričevalo o poklicni
maturi št. J-45/2005 SŠGT Novo mesto,
izdano leta 2002. gns-238578
Janžekovič Nina, Cankarjeva ulica
6f, Maribor, diplomo Filozofske fakultete
– dvopredmetni študij, izdana leta 2004.
gnj-239012
Jeromel Peter, Celjska cesta 7, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
elektro šole Velenje – šibki tok, izdano leta
1977 in 1979. gnl-238835
Kaferle Jožica, Prečna 13a, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika Trgovske šole Brežice.
gnb-238595
Kauković Jasminka, Knafljev trg 8,
Ribnica, spričevalo o končani OŠ dr
Franceta Prešerna v Ribnici. gno-238607
Kenda Leon, Črnoliška ulica 23,
Šentjur, spričevalo o končani OŠ Ii. Celje.
gne-238792
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Klakočar Jurij, Župančičeva 2a, Krško,
indeks, št. 20202148, Pravna fakulteta.
gny-238722
Kolarič Ivo, Partizanska 16, Središče
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje prometne
šole Maribor – prometni tehnik, izdano leta
2000 in 2001. m-1115
Kosmina Peter, Kraljeva ulica 4, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika SEPŠ
Koper. gno-238757
Kovač Bojana, Pungert 27, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 1997. gnn-238808
Kovačec Maja, Apače 64, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole Ptuj, izdano leta
2004. gnj-238812
Koželj Kristian, Janežičeva pot 4, Celje,
indeks, št. 50030005, Teološka fakulteta.
gni-238638
Kranjec Filip, Liparjeva cesta 36,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole Ljubljana, izdano leta
1983. gnf-238716
Krašovec Marjan, Levstikova ulica 8,
Logatec, spričevalo GŠC Postojna, izdano
leta 1990. gnl-238860
Krklec Gregor, Sotelska c. 7, Rogaška
Slatina, indeks, št. 29017953, izdala
tehniška fakulteta – smer gimnazija Maribor.
m-1099
Kuntarič David, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnd-238743
Kuzma Silvester, Mlinska 8, Odranci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 1991.
gni-238788
Lah
Aleksandra,
Tomšičeva
23,
Slovenska Bistrica, spričevalo 1. letnika
Srednje kemtijske šole Maribor, izdano leta
1981. m-1233
Lakić Zerina, Kočarji 1, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2002. gne-238742
Lenart Jernej, Stari trg 51, Slovenj
Gradec, obvestilo o uspehu Srednje šole za
oblikovanje Maribor – smer frizer, šolsko leto
2005/2006. m-1111
Lesjak Larisa, Sp. Rečica 22, Laško,
potrdilo o opravljeni maturi Šolskega centra
Celje, Gimnazije Lava, izdano leta 2003.
gnh-238864
Linasi Anja, Podgorje 64/f, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, maturitetno spričevalo
Srednje glasbene in baletne šole Maribor,
izdano leta 1985. m-1105
Lovrin Edvin, Rozmanova ulica 24F,
Ilirska Bistrica, spričevalo o končani OŠ
Dragotin Kette Ilirska Bistrica, izdano leta
1982. gnl-239010
Makari Anita, Motovilci 38/b, Grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
– trgovec. gnp-238956
Mali
Urška,
Študljanska
cesta
38/a, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Rudolfa Maistra Kamnik,
izdano leta 2005. gnp-238756
Markežič Miran, Pregara 2a, Gračišče,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomsko
– poslovne šole Koper. gni-238888
Marković Gordana, Golnik 55, Golnik,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 1999 in 2000. gnd-238768
Matijevič Elena, Mužčev trg 5, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2002. gnz-238804
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Matijevič Elena, Mužčev trg 5, Koper
– Capodistria, spričevalo od 2. do 4. letnika
Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2004,
2005 in 2006. gnq-238805
Merhar Tina, Lipovec 1/b, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani. gnk-238986
Miškovič Sebastjan, Štrekljeva ulica
64, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1994. m-1125
Mlakar Doroteja, Papirniška 17a, Krško,
spričevalo 4.letnika, 5. letinka in spričevalo
poklicne mature ETrSŠ Brežice, izdano leta
2003 in 2004. gny-238872
Močnik Nerina, Gornje Cerovo 48,
Kojsko, spričevalo o končani OŠ Dobrovo,
izdano leta 1981, izdano na ime Jakin
Nerina. gnu-239030
Mravljak Mateja, Baragova cesta 26,
Žužemberk, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra za permanentno izobraževanje
Cene Štupar Ljubljana, izdano leta 1996.
gnz-238996
Mrkonjić Damir, Muzejski trg 3, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Živolske šole
Maribor – živilec, pek, izdano leta 2003.
m-1093
Muminović Edin, Endlicharjeva 5,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2006.
m- 1238
Muršec Franc, Pernica 44/a, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 2000.
m-1112
Pahernik Barbara, Celjska ulica 12,
Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2003 do 2005. m-1118
Pečnik Sabina, Cesta ob ribniku 57,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
končani OŠ Tone Čufar Maribor, izdano leta
1980. m-1121
Pernarčič Jan, Na griču 5, Maribor,
indeks, št. 93571916, izdala Fakulteta
za elektroniko in računalništvo Maribor.
m-1119
Perš Bojana, V zavoju 17, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1985
in 1986. m-1122
Pikl Maša, Košnica 52/i, Celje, spričevalo
1. letnika I. gimnazije v Celju, izdano leta
2001. gnb-238645
Pitamic Luka, Cesta brigad 2,
Novo mesto, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2000.
gnw-238599
Planinšec Jože, Mariborska cesta 153,
Celje, spričevalo 3. letnika Lesarske šole
Maribor, izdano leta 2002. m-1235
Podrumac Alenka, Laze 29, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole – kuhar, izdano leta 1984,
izdano na ime Anzelc Alenka. gnm-238959
Primožič Vladimir, Posavskega 37,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu VII.
gimnazije Ljubljana Vič, izdano leta 1977.
gni-238813
Prohart Lenko, Dobja vas 81, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 04020958, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. m-1102
Pušaver Luka, Sp. Brežnica 4, Poljčane,
obvestilo o uspehu Srednje strojne šole
Maribor, izdano leta 2006. m-1114
Ratej Barbara, Malgajeva 2/a, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje
– gostinski tehnik, izdano leta 1992/94.
gne-238617
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Rauter Sašo, Panonska 28, Gornja
Radgona, spričevalo 3. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2001.
m-1236
Remec Gregor, Lancovo 6, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Poklicne kovinarske
šole Radovljica – orodjar, izdano leta 1981.
gnj-238787
Roksandić Tijana, Zrinjskega cesta 15,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani. gnr-238754
Rupar Barbara, Krašnja 72, Lukovica,
spričevalo 5. letnika Agroživilske šole v
Ljubljani. gnn-238958
Rusjan Tea, Koprska cesta 21, Portorož
– Portorose, indeks, št. 31220209,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnt-238877
Saletović Merima, Gornje Kamence 6,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Novo mesto, upravni
tehnik, izdano leta 2000. gne-238592
Sapač Urška, Ciril Metodova 21,
Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2002.
gnr-238579
Sedlak Rok, Obrež 60/a, Središče ob
Dravi, indeks, št. 93567229, izdala Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor.
m-1095
Selak Mirjana, Dravinjska 22, Poljčane,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1988. m-1127
Selimović Maja, Ulica bratov Učakar 22,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnw-238649
Sever Vlado, Žepovci 120/a, Apače,
maturitetno spričevalo Srednje prometne
šole v Mariboru – prometni tehnik, izdano
leta 2006. m-1116
Steiner Matej, Pernica 12, Pernica,
maturitetno spričevalo, spričevalo o
opravljeni maturi in spričevalo 4. letnika
Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano
leta 2005. m-1237
Struna Lidija, Plečnikova 2, Rogaška
Slatina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Steklarska nova Rogaška Slatina, izdano
leta 1994, 1995 in 1996. gnp-238631
Syla Laura, Ul. ruške čete 14, Ruše,
spričevalo 1. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje Maribor, izdano leta 2003 in
2006. m-1107
Šarić Hasan, Goričane 47, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1997.
gnu-238801
Šauer Janez, Črni potok pri Kočevju
17, Kočevje, spričevalo 3.letnika Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1996.
gnl-238635
Šavli Henrik, Zadobrovška 18, LjubljanaPolje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole, Iskra Kranj, izdano leta 1976.
gnd-238868
Šepetavc Tamara, Svetina 11, Štore,
spričevalo 1. letnika SŠGT Celje – turistični
tehnik, izdano leta 2002. m-1094
Šinko Mario, Mekinje, Neveljska
pot 12, Kamnik, spričevalo 3. letnika
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar
Ljubljana – smer pek. gnx-238798
Šišernik Marošek Irena, Glavni trg 36,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske srednje šole Slovenj
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Gradec, izdano leta 1977, izdano na ime
Marošek Irena. gnz-238796
Šorn Milena, Kamnik pod Krimom 30,
Preserje, spričevalo o zaključnem izpitu,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih
šole Ljubljana, Srednja frizerska šola, izdano
na ime Telban Milena. gnc-238998
Špes Petra, Pesniški dvor 24, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1991. m-1100
Špindler Hinko, Borštnikova 23, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilska
šole Maribor, izdano leta 2000. m-1097
Štefanič Janez, Podgorska 61, Kočevje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in
račnalništvo Ljubljana, izdano leta 2002.
gnf-238741
Šturm Darjan, Partizanska cesta 9,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo 2. letnika
Srednje strojne šole Maribor, izdano leta
2006. m-1131
Trogar Laura, Regentova 4/b, Ankaran
– Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 2. in 3. letnika CDI Univerzum
Ljubljana – cvetličar, izdano leta 2005 in
2006. gnf-238791
Vipotnik Primož, Obrežna ulica 13,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole Maribor, izdano
leta 2005. m-1126
Zadravec Darko, Cesta 24. junija 26,
Ljubljana-Črnuče, maturitetno spričevalo
Gradbene tehnične šole. gns-238603
Zagoranski
Mateja,
Zrkovska
105/c, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor – frizer, izdano leta
2004. m-1128
Zorko Andrej, Bresterniška graba 48,
Bresternica, spričevalo 2. letnika SERŠ
Maribor – smer PTI, izdano leta 2006.
m-1103
Zupančič Tanja, Taleška ulica 1, Lesce,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Jesenice, izdano leta
1996. gnb-238945
Želj Vesna, Mlinska 4, Maribor, indeks,
Srednje trgovske šole Maribor – aranžerski
tehnik leto izdaje 1982. m-1113
Žilavec Rosana, Verd, Cesta na polju 18,
Vrhnika, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1999 in 2000. gnn-238608
Žvikart Jana, Prušnikova 44, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor, smer živilski tehnik, izdano leta
1997. m-1239

Ostale listine preklicujejo
Adriatic-Slovenica zavarovalna družba
d.d. Koper preklicuje veljavnost sledečega
zavarovalnega dokumenta: zelena karta, št.
1316505, 1 kos; zelena karta, št. 1223074,
1 kos; zelena karta, št. 1223995, 1 kos;
zelena karta, št. 1271127, 1 kos; zelena
karta, št. 1327978, 1 kos; zelena karta, št.
1271184, 1 kos; zelena karta, št. 1328255,
1 kos; 1-AO-2006, št. 0011162, 1 kos; ZAN
10/06, št. 0403677, 1 kos. Ob-28716/06
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, preklicuje
original dokumente stroge evidence: police
za požarno zavarovanje št. 120798–120800,
95720; police za avtoodgovornost: 863641,

735404, 754440; police za nezgodno
zavarovanje: 39273, 39275; dogovor
o plačilu: 4398, 11316–11317; zelene
karte: 1243720; vinkulacijska potrdila:
33105-33122, 36226. Ob-28778/06
Arzenšek Nina, Zalog 6/a, Dramlje,
študentsko izkaznico, št. 92032002, izdala
Fakulteta za humanistične študije Koper.
gnk-238786
Avsec Sabina, Podlož 13, Cerknica,
dijaško
izkaznico,
izdala
Upravno
administartivna šola v Ljubljani. gnl-238610
Bajrić Sanel, Sostrska cesta 10/j,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-238979
Bele Kristina, Hofbauerjeva 4, Mozirje,
študentsko izkaznico, št. 18044140, izdala
FF v Ljubljani. gnd-238618
Benediki Mitja, Deteljica 6, Tržič, delovno
knjižico. gnu-238651
Berk Gregor, Tolminski puntarjev 2b,
Nova Gorica, vozno karto, št. 0609913, izdal
Avrigo d.d. Nova Gorica. gnu-238876
Bernik Erika, Arkova 9, Ljubljana-Šentvid,
študentsko izkaznico, št. 20200011, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gns-238928
Bohinc Ana, Tomažičeva ulica 42,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-238594
Burja Slavko, Ulica Frana Milčinskega 9,
Lukovica, delovno knjižico. gnr-238604
Butkovič Andrej, Vena Pilona 7, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
64050125, Fakulteta za elektrotehniko.
gni-238738
Bužina Vlado s.p., Polje 23, Zagorje ob
Savi, licenco za tovorno vozilo TAM 130/
11B, reg. št. LJ NO – 92F. gnu-238951
Čurk Gregor, Nova Loka 23b, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 26202806,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnb-238720
Ezgeta Danijela, Stegne 18a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01004422,
Pedagoška fakulteta. gnk-238811
Ferk Jernej, Čopova 5, Murska Sobota,
delovno knjižico. gng-238890
Foretk Hotimir, Maistrova 8/a, Maribor,
delovna knjižica, št. 486, izdala UE Maribor.
m-117
Gombač Mateja, Rožna dolina, cesta
X/26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01005463, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gne-238992
Gruškovnjak David, Predstruge 73,
Grosuplje, vozno karto, št. 00218, izdal izdal
VEOLIA. gnf-238991
Ilić Borislav, Šolska ulica 37, Mozirje,
delovno knjižico. gnc-238644
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Ur. l. RS, št. 51/04 in 56/05)
preklicuje naslednje neveljavne enotne žige
in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Dušan
Škoda, G-9066; Mihael Kastelec, G-9059;
Branko Polajnar, G-9262; Tomaž Kristan,
G-9385; Drago Koprčina, G-9408; Dušan
Gartner, E-9185; Stanislav Zadravec, univ.
dipl. inž. str., S-0871; Srečko Vidic, inž.
gradb., G-0069; mag. Jože Borovnik, univ.
dipl. inž. str., S-0436; Nikola Omerzel, univ.
dipl. inž. str., S-0009; Andrej Podrepšek,
univ. dipl. inž. grad., G-1486; Melita VargaLemut, univ. dipl. inž. agr., T-0365; Vojko
Slokan, inž. gradb., G-1703; Drago Janša,
univ. dipl. inž. el., E-0290; Alojz Hozjan, dipl.
inž. grad., G-0923; Alojzij Kalan, univ. dipl.
inž. str., S-0738. Ob-28538/06
Ipavec Andrej, Čargova 24, Kanal,
študentsko izkaznico, št. 30013028,
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Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnn-238758
Jakša Peter, Storžiška ulica 17, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 21030213, FDV.
gnm-238809
Janžekovič Nina, Cankarjeva ulica 6f,
Maribor, delovno knjižico. gnk-239011
Jazbinšek Jerica, Pot Vitka Pavliča
20, Hrastnik, študentsko izkaznico, št.
92032024, Fakulteta za humanistične
študije Koper. gnl-238585
Jovanovič Tina, Polje cesta XII/6,
Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala
Agroživilska šola Ljubljana. gnj-238837
Kaučič Alenka, Gornji Ivanjci 21, Spodnji
Ivanjci, študentsko izkaznico, št. 51045752,
izdala Fakulteta za kmetijsto Maribor.
m-1130
Kaučič Vanja, Pod topoli 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41980105, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnv-238800
Kidan Gebre, Podbrezje 54, Naklo,
delovno knjižico. gnf-238766
Koletnik Neli, Kajuhova 1, Ptuj, delovno
knjižico. gnc-238794
Kordež Tadeja, Zg. Kraj 2, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 81614464, izdala
EPF Maribor. m-1098
Košorok Rudolf, Vodovodna cesta 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-238630
Kovačević Dejan, Stantetova ulica 10,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 63040077,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnm-239009
Kozamernik Maja, Stranska vas
16/a, Dobrova, študentsko izkaznico, št.
19381087, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnb-238970
Kranjc Karmen, Cerov Log 5, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 30011943, izdala
fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnz-238946
Kravcar Nika, Pohlinova ulica 18,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19436805, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnl-238960
Križnik Maja, Pod Vrtačo 20, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 18050618, izdala
FF v Ljubljani. gno-238982
Kuliš Marko, Krivec 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202600, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-238767
Lavrinšek Tita, Livada 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21030365, FDV.
gnd-238993
Lebič Neža, Požinelova 5, Laško,
študentsko izkaznico, št. 41020043,
Medicinska fakulteta. gnn-238633
Lekić Elena, Prisoje 4, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnj-238887
Lemut Marko, Plače 25, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 30012821, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnc-238994
Lenar Jurij, Proletarska cesta 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050406, FDV.
gnz-238646
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Majerič Primož, Grudnova ulica 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-238605
Marcina Boštjan, Platiševa ulica 23,
Cerkno, študentsko izkaznico, št. 64030328,
Fakulteta za elektrotehniko. gnp-238706
Mehadžič Amir, Bojanja vas 43, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 64020343,
Fakulteta za elektrotehniko. gnw-238899
MERCATOR d.d., Dunajska 107,
Ljubljana, licenco, št. 354 ua vozilo z reg.
št. NM 40-29M. gno-238957
Milić Zoran, Nanoška ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-238931
Mitrovič Dragan, Celovška cesta 264,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-238949
Mlakar Vlasta, Gabrovnik 5/a, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, št. 15286, izdala
UE Slovenske Konjice. gnm-238784
Munda Klavdija, Poštna 1a, Ormož,
delovno knjižico. gnz-238896
Novak Aleš, Kozlovičeva 7, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gns-238978
Novak Merčun Andreja, Andričeva ulica
23, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-238648
Novak Nika, Veliko Ubeljsko 22, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 21030464, izdala
FDV v Ljubljani. gng-238815
Nuhi Aljoša, Nanoška cesta 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-238999
Oman Andreja, Gorica pri Šmartnem
3/d, Šmartno v Rožni dolini, študentsko
izkaznico, št. 14044042, izdala Visoka
komercialna šola v Celju. gnf-238816
Ostojić Samo, Triglavska cesta 15, Bled,
delovno knjižico. gnh-238589
Peer Domen, Konovska 32, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 64020139, izdala
Fakultreta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnr-238654
Petan Marko, Škapinova 15, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18040481, izdala
FF v Ljubljani. gnw-238799
Petelin Andrej, Zabočevo 1, Vrhnika,
delovno knjižico. gnr-238879
Plot Mateja, Mahovnik 70, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 01004076,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-238980
Pokeržnik Natalija, Janževski Vrh
54/b, Podvelka, dijaško izkaznico, izdala II.
gimnazija Maribor, št. 0005859284. m-1106
Poohkay Suzana, Kosovelova 13, Izola
– Isola, študentsko izkaznico, št. 21050607,
izdala FDV v Ljubljani. gnb-238795
Popit Anita, Maoltova 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18011169,
Filozofska fakulteta. gnc-238744
Radoslav Zlatko s.p., Šmarska cesta
44, Koper – Capodistria, izvod nacionalne
licence za vozilo MAN 19.332 FLTG, reg.
oznaka KP 30-50K, izdan na OZS, dne
17. 7. 2002. gnt-238652
Rostohar Borut, Poljska pot 7, Krško,
študentsko izkaznico, št. 26202770, Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. gng-238769
Rozman Bojana, Stružnikova pot 36,
Šenčur, delovno knjižico. gnd-238893
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Sindičič Vesna, Črtomirova ulica
11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
25006878, Fakulteta za arhitekturo.
gnr-238779
Sterniša Ivan, Brunšvik 49, Rače, potrdilo
o opravljenem izpitu za voznika viličarja,
št. 248/1991 – izdano pri Delavski univerzi
Maribor. m-1109
Šabić Edin, Malgajeva ulica 14,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnp-238606
Šinkovec Maša, Ljubljanska 12/c,
Trzin, študentsko izkaznico, št. 19433807,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-238954
Štefančič Tanja, Jablanica 23, Ilirska
Bistrica, zeleno karto, št. 1217593,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gng-238790
Štefelin Nataša, Cesta Viktorja Svetina
8b, Jesenice, študentsko izkaznico, št.
21018659, FDV. gno-239007
Šter Urška, Podreča 4, Mavčiče,
študentsko izkaznico, št. 04034259.
gnc-238894
Štrefanec Matej, Črešnjevci 74, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnh-238789
Tesner Gašper, Pod debnim vrhom
13, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18030856, izdala FF v Ljubljani.
gnp-238781
Tominec Marko, Idrijski log 3, Črni
vrh nad Idrijo, študentsko izkaznico, št.
19401401, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnb-238820
Turk Karl Drago, Oktobrske revolucije
27d, Izola – Isola, vpisni list za čoln, št.
26251-00158/2004, izdan 29. 7. 2004.
gnq-238880
Urdih Monika, Kostanjevica na Krasu
23a, Kostanjevica na Krasu, študentsko
izkaznico, št. 32399, Fakulteta za upravo.
gny-238997
Valič Tonči, Dobravlje 6, Dobravlje,
študentsko izkaznico, št. 64980385, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gng-238990
Veštan
Liljana,
Gradnikova
77,
Radovljica, delovno knjižico. gnd-238793
Vidic Kristina, Chengdujska cesta
24, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazije Moste. gnn-239008
Zorin Valter, Lovnik 4/a, Poljčane,
delovno knjižico, reg. št. 20495/89, izdala
Ue Šmarje pri Jelšah. gnq-238955
Zupan Anamarija, Maistrova 1, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 11050304, Visoka
šola za zdravstvo. gnj-238712
Zupančič Črt, Valantičeva 19, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 71020108,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnr-238829
Žnidar Marija, Graška cesta 15, Litija,
dijaško izkaznico, izdal Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana. gns-238653
Žohar Miha, Pivkova ulica 12, Ptuj,
delovno knjižico. gny-238797
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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
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Javna naročila male vrednosti
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Štampiljke preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo
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