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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 402-00-8/2004-38
Ob-523/05
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 15. 11. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: Žebnik, desni pritok Sopote
v km 4,25 - ureditev od km 0,00 do km
0,45 vključno z zadrževanjem plavin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena, 2. druga
merila (reference, podaljšana garancijska
doba, ISO standard).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V.: Puh, d.d., Ljubljana in
CP Ljubljana, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 37,269.132,31
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
39,785.438,09 SIT in 36,165.022,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
8. 12. 2004.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 009/04
Ob-598/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija križišča
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Pohanca cesta R1-220/1334 Krško–Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 36,406.520 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
143,772.192 SIT, 138,971.704 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 037/04
Ob-599/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 14. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R1-234/1476
Dole-Šentjur od km 1+500 do km 2+450
skozi naselje Dole.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 86,369.773 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
109,183.248 SIT, 86,369.773 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 062/04
Ob-601/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu na »Halarjevem klancu« na cesti G2-107/1275.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

ISSN 1318-9182

Leto XV

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPI Holding d.o.o., Zdraviliški
trg 13, 3250 Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 63,870.297
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
75,817.833 SIT, 63,870.297 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 079/04
Ob-602/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela: sanacija brežin
na cesti R2-428/1252 Pavličevo sedlo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 7,633.991 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
7,633.991 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 084/04
Ob-603/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija brežin »Podroteja
Zala« na cesti R3-102/1034.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP Nova Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 4,736.881 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 4,736.881 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 147/04
Ob-600/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 20. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projekta za PGD, PZI obvoznice Črnomelj
(Zahodni krak) 2. etapa.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Ob-518/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta:
pavle.jenic@novomesto.si,
internetni
naslov: http://www.novomesto.si/si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Kraj izvedbe: UN Portoval, Novo
mesto.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
rezervnega nogometnega igrišča v športnem parku Portoval Novo mesto. Izvajala
se bodo gradbeno obrtniška dela
vključno z potrebno opremo.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
190,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 1. 3. 2005,
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolenjska projektiva d.o.o.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 23,777.140
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
31,826.091 SIT, 23,777.140 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste

– gradnje 15. 5. 2005.
II.7) Predvideni datum zaključka: 15. 9.
2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilni rok je 60 dni od prejema računa.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
številka:
414-05-41/2003-1313.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Ob-519/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta:
pavle.jenic@novomesto.si,
internetni
naslov: http://www.novomesto.si/si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Kraj izvedbe: Rozmanova 26, Rozmanova 28, 8000 Novo mesto.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: prenova
obstoječih hiš Rozmanova ulica 26 in 28
ter ureditev atrija. Razpisana so gradbeno obrtniška dela.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
620,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 1. 3. 2005,
– gradnje 1. 6. 2005.
II.7) Predvideni datum zaključka: 1. 10.
2007.

II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilni rok je 60 dni od mesečne izvedbe
del in izstavitve začasne situacije. Pogodba
bo sklenjena za leto 2005 največ v višini 150
milijonov SIT, ter za leto 2006 največ v višini
350 milijonov SIT. Za leto 2007 bo sklenjen
aneks k osnovni pogodbi v višini zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu za leto
2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
številka:
414-05-16/99-1313.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Mestna občina Novo mesto

Javni razpisi
Blago
Št. 4022-428/2004-156

Ob-524/05

Razveljavitev
V Uradnem listu RS, št. 101, je bil dne
17. 9. 2004 objavljen javni razpis »Nabava
soli za zimsko službo v sezoni 2004/2005«,
naročnika Mestne občine Ljubljana,
Ob-24596/04. Mestna občina Ljubljana je
navedeni
razpis,
z
odločitvijo
št.
4022-428/2004-144/BL, z dne 1. 12. 2004 v
celoti razveljavila. Naročnikovo odločitev so
prejeli vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo.
Mestna občina Ljubljana
Ob-489/05
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V javnem razpisu za dobavo in montažo
opreme za zaprta parkirišča, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-33076/04, skladno s 25. členom Zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS št. 36/04)
podaljšujemo rok za predložitev ponudb na
19. 1. 2005 do 9. ure. Odpiranje ponudb bo
v prostorih družbe Nigrad d.d., Zagrebška
cesta 30, Maribor, in sicer 19. 1. 2005 ob
10. uri.
Kraj predložitve ponudb in datum veljavnosti zahtevanih dokazil ostanejo nespremenjeni.
Nigrad, d.d. Maribor
Št. 1.7.1.51/04

Ob-525/05

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 132, z dne
10. 12. 2004 je bil objavljen javni razpis za
nakup litoželeznih zavornjakov za leto 2005,
Ob-34100/04.
Skladno s 25. členom ZJN-1A podaljšujemo rok za predložitev ponudb (IV.3.3.) na
1. 2. 2005 do 12. ure, kraj predložitve
ostane nespremenjen.
Spremeni se datum javnega odpiranja
ponudb (IV.3.7.2.) na 2. 2. 2005 ob 9. uri,
kraj javnega odpiranja ostane nespremenjen.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil s katerimi
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposo-
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bnost in so vezani na datumske omejitve
upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudb.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 5/36/1-05

Ob-770/05
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 135 z dne 17. 12. 2004, Ob-34651/04,
za izbor dobavitelja letnih službenih čevljev
se spremeni
Oddaja ponudb:
– dne: 31. 1. 2005, ob 12. uri,
– kraj: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če bodo
ponudbo oddali osebno,
– naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo, Nabavna služba,
2500 Maribor, če bodo ponudbo poslali priporočeno po pošti.
Odpiranje ponudb:
– dne: 1. 2. 2005, ob 11. uri,
– kraj: v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Spremeni se točka III.2.1.3) Tehnične
sposobnosti-obvezna dokazila, in sicer:
certiﬁkat za ponujeni čevelj, CE znak za
ponujeni čevelj in standard SIST EN 347-1;
E; WR;
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni dne
17. 12. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-802/05
Popravek
V javnem razpisu za obvezilni material, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58
z dne 28. 5. 2004, Ob-14704/04 (popravek v
Uradnem listu RS, št. 64/04, Ob-16347/04 ter
popravek v Uradnem listu RS, št. 74/04,
Ob-18934/04) se IV.3.3), IV.3.4), IV.3.7.2) in
V.5) točke pravilno glasijo:
IV.3.3) Rok za oddajo ponudb je: 4. 2.
2005 do 11. ure.
IV.3.4) Predviden datum odpošiljanja
povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 11. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 4. 2. 2005 ob 12. uri, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
V.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Št. 2
Ob-348/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Kamnica, kontaktna oseba:
Simona Merc, Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica, Slovenija, tel. 02/624-08-50, faks
02/624-08-60,
elektronska
pošta:
simona.merc@o-kamnica.mb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razni prehrambeni izdelki.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil in materiala za prehrano po
drugem odstavku 19. člena ZJN.1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Kamnica,
Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica.
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. južno in domače sadje ter sveža zelenjava (okvirna vrednost: 4,000.000 SIT),
2. domača jabolka in jajca (okvirna vrednost: 2,000.000 SIT),
3. kruh in pekovski izdelki (okvirna vrednost: 4,000.000 SIT),
4. mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost: 10,000.000 SIT),
5. meso in mesni izdelki (okvirna vrednost: 22,000.000 SIT),
6. perutnina in perutninski izdelki (okvirna vrednost: 3,000.000 SIT),
7. moka in testenine (okvirna vrednost:
3,000.000 SIT),
8. razni prehrambeni izdelki (okvirna
vrednost: 9,000.000 SIT):
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
8.e) čaji,
9. sokovi in sirupi (okvirna vrednost:
3,000.000 SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 9.000
SIT za razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni
posebnih pogojev.
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 naslovu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom
izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali
ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– proti ponudniku ni bil uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, če
poslovanje vodi izredna uprava ali, če je
uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim v skladu 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 RS tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem,
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– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo
javnega naročila,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo ni imel blokiranega tran.
računa,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega
sklopa,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni
živil – HACCP sistema (Ur. l. RS, št. 60/02
in 104/03) ter da upošteva Predpise o higieni
in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji
in prometu živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 52/00 in
42/02),
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjene pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb, v zadnjih treh letih pred objavo tega
razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je dovoljenje potrebno oziroma
izjavo, da po posebnem zakonu to dovoljenje
ni potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni bil uveden ali
začet postopke prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, če
poslovanje vodi izredna uprava ali če je
uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi,
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP,
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo in da nudi
odzivni čas en delovni dan,
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne
pogoje,
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov,
– izjavo, da zagotavlja letne količine
blaga,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: ne.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o javnih naročilih.
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.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 2.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. plačilni roki,
3. kvaliteta referenc.
B2) merila, navedena v razpisni
dokumentaciji: 60:20:20.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 1. 2005.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in načini plačila: transakcijski
račun: 01270-6030668622.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2005.
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:
vsi
predstavniki
ponudnikov z ustreznim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2005
ob 9. uri; Osnovna šola Kamnica, Vrbanska
c. 93, Kamnica, glasbena učilnica –
mansarda levo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 4. 1. 2005.
Osnovna šola Kamnica
Št. 4/05
Ob-349/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, UAS
– Komercialni sektor, Služba za javna naročila, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/522-11-00,
faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kartografskega sistema za elektroﬁziologijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: kartografski sistem za
elektroﬁziologijo.
3) Obseg ali količina: en aparat.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
kartografskega sistema za elektroﬁziologijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila;
začetek 24. 2. 2005 in/ali konec 24. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 1% ponudbene vrednosti;
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti;
3. ob primopredaji aparata ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudnik ni tudi pooblaščeni serviser mora ponudbi priložiti tudi
pogodbo s pooblaščenim serviserjem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), 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;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da je

ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo;
3. v primeru, da končna ponudbena
vrednost za vse ponujene sklope presega
50 mio SIT mora ponudnik priložiti ponudbi
tudi Revizorsko poročilo, da ima po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je
poravnal svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki so
zapadle 30 dni pred datumom oddaje
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. podroben opis vsebine – predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika;
2. navedba tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena serviserja (certiﬁkat proizvajalca), ne glede na to,
ali so zaposleni pri ponudniku ali ima le-ta
sklenjeno pogodbo s pooblaščenim serviserjem;
3. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da je
ponujena oprema nova, sodobna in izdelana
v skladu z veljavno zakonodajo;
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja na lokaciji
naročnika nadomestno opremo z enako
funkcionalnostjo v primeru, da bi popravilo
aparata trajalo več kot tri dni;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev
pogodbenih obveznosti v maksimalno 60
dneh od dneva veljavnosti pogodbe;
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja 2-letno
garancijo za ponujeni aparat;
7. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja odzivni
čas za odpravo napak ob delavnikih maksimalno 24 ur od naročnikovega obvestila o
napaki;
8. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil rezervne
dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po
poteku garancije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega
računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 001100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 2. 2005 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 12. uri v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1/1. klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 1/05
Ob-350/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec pod Gradom, kontaktna oseba: Branka
Strah, Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/24-12-600,
faks
01/24-12-610, elektronska pošta: vrtec-podgradom@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: Vrtec pod Gradom, kontaktna
oseba: Anica Jereb, Praprotnikova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-12-600,
faks 01/24-12-610, elektronska pošta: vrtecpod-gradom@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec pod
Gradom, kontaktna oseba: Anica Jereb,
Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-12-600, faks 01/24-12-610,
elektronska pošta: Vrtec-pod-gradom@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega
blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec pod Gradom, Praprotnikova ulica 2 in enota Poljane, Strossmayerjeva 3, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 25.000 l in
2.000 kg.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 7.000 kg.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: perutninsko meso, izdelki
iz perutninskega mesa in jajca.
3) Obseg ali količina: 1.655 kg in
2.850 kom.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 560 kg.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: zelenjava in suhe stročnice.
3) Obseg ali količina: 10.410 kg.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: jabolka.
3) Obseg ali količina: 5.780 kg.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: hruške.
3) Obseg ali količina: 2.700 kg.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: ostalo sveže in suho
sadje.
3) Obseg ali količina: 12.510 kg.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
zamrznjeno sadje.

3) Obseg ali količina: 2.902 kg.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 2.103 kg.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: sadni sokovi in sirupi.
3) Obseg ali količina: 6.544 l.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: 2.290 kg.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: testenine.
3) Obseg ali količina: 957 kg.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz
testa.
3) Obseg ali količina: 2.341 kg.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: kruh in pečeno pekovsko
pecivo.
3) Obseg ali količina: 7.714 kg.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
3) Obseg ali količina: 2.492 kg.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe.
3) Obseg ali količina: 561 kg.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: riž.
3) Obseg ali količina: 1.100 kg.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 1.825 kg in
1.493 l.
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: prehrambeno blago, količine navedene po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
ali: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec 29. 2.
2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se ﬁnancira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil okvirni sporazum za dobo 36
mesecev.
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:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
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– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop ter da ponudba zajema vse artikle v posameznem sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene ﬁksne najmanj
šest mesecev od datuma sklenitve
pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune vsakih 10-15
dni;
– da ponudnik, ki uveljavlja pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega davka
na dodano vrednost obrazcu predračuna,
predloži dovoljenje za uveljavljenje pravice
izdano s strani pristojnega davčnega
urada.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
opravljanje javnega naročila;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– odločba o registraciji objekta pri VURS
za ponudnike, ki so proizvajalci živil živalskega izvora;
– izjave ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z
zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila;
– navedba tehnične opreme in izjava
ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših storitev s področja predmeta javnega naročila v zadnjih treh
letih z najmanj tremi priporočili;
– izjava o kakovosti in zdravstveno higienski neoporečnosti blaga;
– izjava, da posluje skladno z načeli
HACCP sistema;
– izjava - navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzor kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. ﬁksnost ponudbenih cen,
3. plačilni rok,
3. reference.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun ERZ
naročnika 01261-6000000379, sklic na številko 760015.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2005
ob 9. uri, Vrtec pod Gradom, Praprotnikova
ulica 2, Ljubljana, pedagoška soba.
VI.4) Dodatne informacije: za ogled stavb
se je možno dogovoriti s kontaktno osebo
naročnika skladno z navodili iz razpisne
dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Vrtec Pod Gradom
Ob-372/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba:
Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01,
elektronska
pošta:
simona.petrovic@zavod-dornava.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: 6/2005-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252
Dornava; VDC delavnice, Dornava 1, 2252
Dornava; VDC delavnice, Belšakova ul.,
2250 Ptuj; enota Maribor, Dalmatinska ul.
19, Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 3. 2005, konec 28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
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vrednosti za katero se prijavlja na razpis in
izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni od prejema naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
druge identične dokumente.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
organ ali drugi identični dokument.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima ponudnik licenco za opravljanje
energetske dejavnosti s strani Javne agencije za energijo v Republiki Sloveniji,
– izjava ponudnika, da bo zagotovil kvaliteto električne napetosti na odjemnih
mestih odjemalca ob normalnih obratovalnih
pogojih po standardu SIST EN 50160.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/2005-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 2. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati na
podlagi predloženega potrdila (lahko po
faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT
na podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030300204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 2. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 2. 2005
ob 11. uri, Dornava 128, 2252 Dornava.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-494/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdov 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: Zoran Grecs,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-50, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Zoran.Grecs@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:
sadike gozdnega drevja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krajevne enote Zavoda
za gozdove Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: sadike – podregije Julijske Alpe, Zahodne Karavanke-Kamniške
Alpe.
3) Količina (okvirna): 86.000.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: sadike – podregiji
Vzhodne Karavanke, Savinjske Alpe.
3) Količina (okvirna): 146.000.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: sadike – Pohorska
regija.
3) Količina (okvirna): 236.000.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: sadike – podregije
Goričko, Slovenske Gorice–Ptujsko polje,
Haloze–Dravinjske gorice.
3) Količina (okvirna): 84.000.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: sadike – podregija Murska ravan.
3) Količina (okvirna): 33.000.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: sadike – podregija Obsotelsko gričevje.
3) Količina (okvirna): 38.000.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: sadike – podregija Krško
– Bizeljsko.
3) Količina (okvirna): 19.000.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: sadike – podregija Bela
krajina.
3) Količina (okvirna): 40.000.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: sadike – podregije Škofjeloško hribovje, Savska ravan, Posavsko
hribovje.
3) Količina (okvirna): 150.000.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: sadike – Savinjsko šaleška podregija.
3) Količina (okvirna): 132.000.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sklop št. 11
2) Kratek opis: sadike – podregije Suha
krajina, južno Posavsko hribovje, MirnskoRaduljsko hr., Gorjanci.
3) Količina (okvirna): 77.000.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: sadike – podregija
Bohor.
3) Količina (okvirna): 35.000.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: sadike – podregije Trnovski gozd, Notranjsko-Snežniško pogorje.
3) Količina (okvirna): 128.000.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: sadike – podregija Kočevsko – Ribniško pogorje.
3) Količina (okvirna): 46.000.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: sadike – Submediteranska regija.
3) Količina (okvirna): 81.000.
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: speciﬁkacije sadik po sklopih (15 sklopov po ekoloških regijah in podregijah) so navedene v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sukcesivne dobave v letih 2005 in
2006.
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: 45 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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. 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;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 14. 2. 2005.
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 2.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 948. 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: 14. 2. 2005 ali 39 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2005
ob 13. 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: 6. 1. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-495/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne
zadeve, Anton Kranjc, univ. dipl. ek., Ulica
talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/022-86-209, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca, Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ.
dipl. ek., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-294, faks 02/22-86-589,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor, kontaktni osebi: Služba za
javna naročila in nabavo, Marija Horvat,
Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/22-86-361, 02/22-86-229,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca, Maribor, kontaktni
osebi: Služba za javna naročila in nabavo,
Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361,
02/22-86-229, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si,
internetni
naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1-B/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin –
115.000 lit.,
– 98 oktanski neosvinčen bencin –
5.000 lit.,
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– plinsko olje D-2 – 12.000 lit.,
II. kurilno olje ekstra lahko –
100.000 lit.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklop I.: vse bencinske črpalke ponudnika v mreži,
– sklop II.: lokacija naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin,
– 98 oktanski neosvinčen bencin,
– plinsko olje D-2.
3) Obseg ali količina:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin –
115.000 lit.,
– 98 oktanski neosvinčen bencin – 5.000
lit.,
– plinsko olje D-2 – 12.000 lit.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 3. 2005.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: II. kurilno olje ekstra
lahko.
3) Obseg ali količina: II. kurilno olje ekstra lahko – 100.000 lit.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 3. 2005.
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: kot
II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT.
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Kolikor pogodbena vrednost
ne bo presegala zneska določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
naročnik ne bo zahteval bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
naveden rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji,
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
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.
5. Lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika,
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– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih
pred pričetkom naročila ni bila vložena pravnomočna obtožnica in ni bila izdana obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati,
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. ponudba,
2. podatki o ponudniku,
3. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
4. izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov,
5. izjava ponudnika o nepovezanosti,
6. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika,
7. pogodba,
8. predračun z navodili za izpolnitev,
9. strokovna priporočila (reference),
10. izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
11. izjava ponudnik o pokritosti z bencinskimi črpalkami,
12. izjava ponudnika o kvaliteti blaga,
13. izjava ponudnika o dobavi blaga,
14. izjava ponudnika o redni dostavi
cenikov,
15. izjava ponudnika o drugih pogojih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
sklop I.:
1. cena – 85%,
2. plačilni pogoji – 10%,
3. pokritost z bencinskimi črpalkami –
5%;
Sklop II.
1. cena – 95%,
2. plačilni pogoji – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11.2. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika pri OE UJP Slovenska Bistrica, št.
01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o
plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 5. 2005 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2005
ob 10. uri Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
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Maribor, Služba za javna naročila in
nabavo, Ulica talcev 9, pritličje, soba 102,
Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 7. 1. 2005.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-521/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Majšperk, kontaktna oseba: Marjan
Gorčenko, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,
Slovenija,
tel.
02/795-08-30,
faks
02/794-42-21, elektronska pošta: tatjana.obc.majsperk@siol.net,
internetni
naslov: objave@uradni-list.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, s pripisom Ne
odpiraj, javni razpis – oprema OŠ Majšperk.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
pošiljatelja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za OŠ Majšperk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Majšperk.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila,
začetek 1. 6. 2005, konec 30. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
dobro izvedbo poslov.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 60 dni po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe);
Za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s stranki
DURS (dokazila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma oddaje ponudbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati na
osnovi sodne ali druge prisilne odločbe.
Potrdilo izda Okrožno sodišče;
– originalno potrdilo, da ponudniku v
zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila

izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna
sodba. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom.
Vsa tri potrdila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za gospodarske družbe:
– obrazec BON-1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za zadnje bilančno
obdobje;
– obrazec BON 2 oziroma izjavo vseh
bank pri katerih ima odprt transakcijski
račun, ki mora vsebovati podatke, zahtevane iz pogojev ter izjava podpisana od
odgovornih oseb družbe, da ima TRR odprt
samo pri navedenih bankah, ki so dale
izjavo. Obrazec BON 2 oziroma izjave ne
smejo biti starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe;
– najnovejšo bilanco stanja in poslovni
izkaz za tekoče leto;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
Za samostojne podjetnike:
– najnovejšo bilanco stanja in poslovni
izkaz za tekoče leto;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti;
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS;
– mnenje oziroma izkazi poslovne banke,
pri kateri ima odprte transakcijske račune, o
boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih
ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 2. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom pred
dvigom razpisne dokumentacije na zakladniški podračun odprt pri UJP Slovenska
Bistrica št. 01269-0100017182.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 2005 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, do 14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in drugi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2005
ob 15. uri, Občina Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Občina Majšperk
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Ob-529/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor,
Slovenija,
faks
02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kardiološki medicinski potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
II. fazi bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema
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 sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih dokumentov,
podatkov in dokazil navedenih v točkah
III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilna poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1. davčni urad in

6.2. carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo
obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katerega se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet
dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. CE oznaka za vse ponujene vrste
blaga iz razpisa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list, RS, št. 132 z dne
10. 12. 2004, Ob-34078/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 17. 2. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (zgradba oskrbe in
vzdrževanja), vsak delovni dan med 11. in
13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Kardiološki medicinski potrošni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 2. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 25. 3. 2005.
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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
12. 4. 2005 ob 12. uri; v pisarni vodje nabave
medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Monika Lepoša, univ. dipl. ekon.,
(zgradba Uprave).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 320,000.000 SIT
z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN1.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika: najnižja končna
cena posamezne vrste blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-586/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za
splošne informacije in Tadeja Tome za tehnične informacije, Šmartinska 55, 1532
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska
uprava RS, kontaktni osebi: Erika Andrlič in
Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 433-01/2-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup letnih in
zimskih srajc.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Carinski urad: Brežice,
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Sežana in Generalni carinski urad.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 18.21.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– letne srajce – 4650 kosov,
– zimske srajce – 4750 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2005 in konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudba ponudnika presega 30 milijonov
SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi garancijo
za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru
ponudnik priloži svoji ponudbi menico za
resnost ponudbe.
Ponudnik priloži k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora na javnem razpisu
predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT,
oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov
SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Glede ﬁnančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziroma
negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti vsaj tri reference v vrednosti nad 5 mio SIT za srajce;
– ponudnik mora za izvedbo predmeta
javnega naročila razpolagati z najmanj 25%
proizvodnih zmogljivosti (ustrezni stroji, aparati, naprave, ipd.);
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo z
enim ali več podizvajalci, lahko pogoja iz
prve, druge in četrte alinee glede poslovne
sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem oziroma podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava z naslednjo vsebino: pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po knjigovodskih listinah izkazano,
da je poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom oddaje
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ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
5. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
6. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da proti nam ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do
njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika
za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– BON-1/P;
za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci s
strani naročnika v razpisni dokumentaciji v
rubrikah »Opis kadrovske strukture«,
»Zmogljivosti«, »Služba kakovosti«, »Način
upoštevanja in reševanja reklamacij« in
»Reference« ter priloženi vzorci.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
433-01/2-2/2005-0530-001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 2. 2005 brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 2. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2005
ob 10. uri; Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
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: 7. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-587/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za
splošne informacije, Tadeja Tome za tehnične informacije, Šmartinska 55, 1532
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska
uprava RS, kontaktni osebi: Erika Andrlič in
Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 433-01/3-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup moških
in ženskih letnih čevljev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Carinski urad: Brežice,
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Sežana in Generalni carinski urad.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 19.30.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– moški letni čevlji – 1213 parov,
– ženski letni čevlji – 357 parov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudba ponudnika presega 30 milijonov
SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi garancijo
za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru
ponudnik priloži svoji ponudbi menico za
resnost ponudbe.
Ponudnik priloži k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora na javnem razpisu
predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT,
oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahteva-
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nih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Glede ﬁnančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziroma
negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti vsaj dve referenci v vrednosti nad 7 mio SIT za moške
čevlje ter vsaj dve referenci v vrednosti nad
2 mio SIT za ženske čevlje;
– ponudnik mora za izvedbo predmeta
javnega naročila razpolagati z najmanj 25%
proizvodnih zmogljivosti (ustrezni stroji, aparati, naprave, ipd.);
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo z
enim ali več podizvajalci, lahko pogoja iz
prve, druge in četrte alineje glede poslovne
sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem oziroma podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika;
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za ﬁzične osebe – samostojne
podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava z naslednjo vsebino: pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po knjigovodskih listinah izkazano,
da je poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
5. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;

6. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da proti nam ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika;
za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– BON-1/P;
za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci s
strani naročnika v razpisni dokumentaciji v
rubrikah »Opis kadrovske strukture«,
»Zmogljivosti«, »Služba kakovosti«, »Način
upoštevanja in reševanja reklamacij« in
»Reference« ter priloženi vzorci.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
oziroma
merilo pod 1. točko (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod 2. točko (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena x 100
Cena v točkah = -------------------------------------ponujena cena
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT 4
točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 15,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 15,000.000 SIT 16 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
433-01/3-2/2005-0530-001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2005 brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 2005 do 9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2005
ob 10. uri, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
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: 7. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-588/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za
splošne informacije, Tadeja Tome za tehnične informacije, Šmartinska 55, 1532
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska
uprava RS, kontaktni osebi: Erika Andrlič in
Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 433-01/4-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup carinske
uniforme, in sicer bund, letnih suknjičev,
zimskih suknjičev, letnih hlač in zimskih
hlač, letnih kril in zimskih kril, zimskih
kap, zimskih kap za enote za zatiranje
tihotapstva (v nadaljevanju: zimskih kap
za EZT), letnih klobučkov in zimskih klobučkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Carinski urad: Brežice,
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica
in Sežana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 18.21.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– bunde – 1537 kosov,
– suknjiči – letni – 1511 kosov,
– suknjiči – zimski – 1363 kosov,
– hlače – letne – 2541 parov,
– hlače – zimske – 2251 parov,
– krila – letna – 182 kosov,
– krila – zimska – 127 kosov,
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– kape – zimske – 1192 kosov,
– kape – zimske za EZT – 59 kosov,
– klobučki – letni – 348 kosov,
– klobučki – zimski- 344 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 3. 2005 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudba ponudnika presega 30 milijonov
SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi garancijo
za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru
ponudnik priloži svoji ponudbi menico za
resnost ponudbe.
Ponudnik priloži k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora na javnem razpisu
predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT,
oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Glede ﬁnančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziroma
negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti vsaj dve referenci v vrednosti nad 10 mio SIT za bunde,
vsaj dve referenci v vrednosti nad 10 mio
SIT za suknjiče, vsaj dve referenci za hlače
in/ali krila v vrednosti nad 10 mio SIT, vsaj
dve referenci v vrednosti nad 2 mio SIT za
kape (kot npr. šapke, kape s šildom) ter vsaj
dve referenci v vrednosti nad 1 mio SIT za
klobučke;
– ponudnik mora za izvedbo predmeta
javnega naročila razpolagati z najmanj 25%
proizvodnih zmogljivosti (ustrezni stroji, aparati, naprave, ipd.);
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo z
enim ali več podizvajalci, lahko pogoja iz
prve, druge in četrte alineje glede poslovne
sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem oziroma podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika;
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za ﬁzične osebe – samostojne
podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava z naslednjo vsebino: Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po knjigovodskih listinah
izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
5. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
6. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da proti nam ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika:
za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– BON-1/P;
za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci s
strani naročnika v razpisni dokumentaciji v
rubrikah »Opis kadrovske strukture«,
»Zmogljivosti«, »Služba kakovosti«, »Način
upoštevanja in reševanja reklamacij« in
»Reference« ter priloženi vzorci.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
433-01/4-2/2005-0530-001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 3. 2005 brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2005 ob
10. uri, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
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: 7. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-606/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kolesne dvojice 25t s termično močno
obremenljivimi kolesi za tov. vagone s
podstavnimi vozički Y-25: (500 kpl.)
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD
Dobova, Ulica 14. aprila 23.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.14.00-6,
dopolnilni
besednjak
x008-2x016-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 500 kpl.
Kolesne dvojice 25t s termično močno obremenljivimi kolesi za tov. vagone s podstavnimi vozički Y-25.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe oziroma do zadnje
dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 15,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 17. 5. 2005.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila = 90 dni od dneva
dobave.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
7. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) dovoljenje za redno vgradnjo kolesnih
dvojic na vsaj dveh ŽPP-jih iz držav članic
EU;
b) da je v zadnjih dveh letih pred dnevom
objave razpisa uspešno dobavil najmanj
1.000 kosov kolesnih dvojic v vsaj 2 državi
Evropske Unije;
c) izjava ponudnika in dokazilo, da so
kolesne dvojice s termično močno obremenljivimi kolesi izdelane in preverjene v skladu
z UIC 510-5.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– iz 2. točke – potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti;
– iz 3. točke – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– iz 4. točke – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
– iz 5. točke – potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.
Dokazila so lahko v originalu ali kopiji in
ne smejo biti starejša od 3 mesecev (velja
za točke od 1 do 4), razen za točko 5, kjer
dokazilo ne sme biti starejše do 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– iz 6. točke – revidirane ﬁnančne izkaze
(bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje
leto pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– iz 7a. točke – dovoljenje za redno
vgradnjo kolesnih dvojic na vsaj dveh ŽPPjih iz držav članic EU;

– iz 7b. točke – izpolnjen obrazec 4
»Reference ponudnika«. Ponudniki morajo
k izpolnjenemu obrazcu predložiti tudi potrdila za vsak posel posebej, izdana s strani
naročnikov, ki potrjujejo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti –
izpolnjen obrazec »Potrdilo reference«;
– iz 7c. točke – izjava ponudnika in
ustrezno dokazilo, da so kolesne dvojice s
termično močno obremenljivimi kolesi izdelane in preverjene v skladu z UIC 510-5.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 38/05 z dne 7. 1.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena maks. 80 točk,
2. kakovost izdelka maks. 15 točk,
3. rok plačila maks. 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 2. 2005.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa
40 EUR
na
devizni
račun
NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 17. 2. 2005 do 10.
ure v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 02/2005
Ob-607/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Vič, kontaktna oseba: Milan Bogdanovič, Gerbičeva 51/a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/479-01-23, faks 01/479-01-36,
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elektronska pošta: ddv.info@guest.arnes.si,
milan.bogdanovic@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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava extra lahkega kurilnega olja od 15. 2. 2005 do 31. 12. 2006 v
skupni orientacijski letni količini 270.000
litrov v orientacijski vrednosti 30,000.000
SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51/a, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava extra lahkega kurilnega olja
od 15. 2. 2005 do 31. 12. 2006 v skupni orientacijski letni količini 270.000 litrov v orientacijski vrednosti 30,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 2. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 60 točk,
– plačilni rok – 20 točk,
– brezplačen prevoz – 10 točk,
– odzivni čas – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do petka, 28. 1. 2005
vsak delovni dan od 10. do 12. ure v računovodstvu doma pri Milanu Bogdanoviču.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01100-6030630780 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51/a, 1000 Ljubljana.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2005
ob 10. uri; Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51/a,
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: 7. 1. 2005.
Dijaški dom Vič
Št. 2/05
Ob-608/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja
Polskava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko, kontaktna oseba: Sonja Majal, tel.
02/803-31-20, faks 02/803-31-22, elektronska
pošta: o-sppolskava.mb@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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Antona
Ingoliča Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko, Osnovna šola
Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnica Zgornja Polskava, Ingoličeva ulica 6,
2314 Zgornja Polskava ter Osnovna šola
Antona Ingoliča Spodnja Polskava, Podružnica Pragersko, Pionirska ulica 13, 2331
Pragersko.
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:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sladoledi,
3. meso in mesni izdelki,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. jajca,
6. olje in maščobni izdelki,
7. sveža zelenjava in sadje,
8. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. žita, mlevski izdelki in testenine,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. kruh, pecivo, slaščičarski izdelki,
13. ostalo prehrambeno blago.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe in hkrati
za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni
posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katerega je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo (za
pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega – BON obrazci ali
potrdilo banke iz katerega je razvidno, da ni
imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnična sposobnost – obvezna
dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do vključno 7. 2.
2005.
Cena: 15.000 SIT (DDV je vključen).
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa 01313-6030679998.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2005 do 12.
ure, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 1. 3. 2005.
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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Osnovna šola Antona Ingoliča
Spodnja Polskava
Št. 17122-06-403-116/2004/2 Ob-609/05
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, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks:
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-116/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava letnih
in zimskih avtoplaščev. Podrobnejši opis
in količine artiklov, ki so predmet javnega
razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava avtoplaščev se
bo vršila na lokacijah posameznih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve,
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Generalne policijske uprave in policijskih
uprav na območju celotne države.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2.
2) Kratek opis: letni avtoplašči.
3) Obseg ali količina: 2908 kosov; podrobnejši opis in količine artiklov so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 1. 4. 2005; podrobnejša določila glede dobavnih rokov so
razvidna iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2.
2) Kratek opis: zimski avtoplašči.
3) Obseg ali količina: 3964 kosov; podrobnejši opis in količine artiklov so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 30. 10. 2005;
podrobnejša določila glede dobavnih rokov
so razvidna iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
avtoplaščev za posamezni sklop znaša:
– za sklop 1: letni avtoplašči: 2908 kosov
in
– za sklop 2: zimski avtoplašči: 3964
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 2. 2006; podrobnejša
določila glede dobavnih rokov so razvidna iz
razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po dobavi.
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 izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev 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 izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: tehnična dokumentacija in seznam
avtoplaščev, ki jih ima ponudnik v svojem
prodajnem programu na dan oddaje
ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-116/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2005:
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132,
sklicna številka: 28 17116-2401002-40311604.
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 12. in 14.
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, potrdilo o registraciji s strani
davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec
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: 15. 2. 2005 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: 16. 2. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve
Ob-616/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ljubljanske tržnice, d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Videtič, Kopitarjeva ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-12-60, faks
01/432-71-71,
elektronska
pošta:
miran.videtic@lj-trznice.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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stojnice za prodajo na tržnici (ponovljen
razpis).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: tržnica Center, Vodnikov
trg 6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za
cvetje.
3) Obseg ali količina: 12 kom.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za
sveče.
3) Obseg ali količina: 5 kom.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za
zelje.
3) Obseg ali količina: 6 kom.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
kovinske stojnice:
– za cvetje 12 kom,
– za sveče 5 kom,
– za zelje 6 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 1. 2005, konec 14. 3.
2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.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: 14. 2. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
dokumentacije
na
TRR
št.
05100-8010173255.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2005 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2005
ob 12.30, Ljubljanske tržnice, Kopitarjeva
ulica 2, 1. nad./sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Ljubljanske tržnice, d.o.o.
Ob-618/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
kontaktna oseba: tajništvo Mateja Knaus,
Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/48-06-100, faks 02/47-13-157, elektronska pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: Suzana
Žugelj – splošni del, Tatjana Peršuh – vsebinski del, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor,
Slovenija,
tel.
02/48-06-100,
faks
02/47-13-157,
elektronska
pošta:
Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: 3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
inkontinenčni pripomočki za potrebe stanovalcev Doma upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, in njeno
enoto Tabor, Veselova ul. 3, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor,
– Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Veselova ul. 3, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost 45,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija za resnost ponudbe v višini
4,500.000 SIT z veljavnostjo do 31. 5.
2005,
2. izjava o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 60 dni od potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču oziroma ima obrtno dovoljenje
oziroma dovoljenje za opravljanje druge
samostojne dejavnosti,
2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
3. 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,
4. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
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ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
6. da ponudnik 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:
1. da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno
sposoben, da je predložil BON 2 ali potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov transkacijski račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
2. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
3. da ponudnik predloži seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih skupaj s potrdili o dobro opravljeni storitvi, z
vrednostmi in datumi izvedbe,
4. da ponudnik zagotavlja 100% pokritost vrst in količin razpisanega blaga,
5. da ponudnik nudi najmanj 60-dnevni
plačilni rok,
6. da bo dostava blaga fco razloženo na
obeh lokacijah naročnika,
7. da bo odzivni čas za dobavo blaga
najmanj 72 ur po prejemu naročila, v nujnih
primerih 24 ur (izvzemši praznike in nedelje), ter da bo po vsakem posameznem
naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga,
8. da ima ponudnik organizirano službo
za kontrolo kakovosti blaga,
9. da bo imel ponudnik blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču,
10. da bo ponudnik na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga,
11. da ponudnik zagotavlja ustreznost
blaga vsem zakonom, pravilnikom in predpisom, ki so veljavni v Republiki Sloveniji v
času razpisa,
12. da ponudnik razpolaga z ustreznimi
certiﬁkati oziroma speciﬁkacijami razpisanega blaga,
13. da je ponudnik strokovno usposobljen za dejavnost razpisanega blaga in, da
bo nudil naročniku brezplačno pomoč in
svetovanje v zvezi z razpisanim blagom,
14. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 3. 2005, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št. 01100-6030267030 s
pripisom za razpisno dokumentacijo Inkontinenčni pripomočki.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno priložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 3. 2005, do 9.30,

na naslov Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2008.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno. Sodelujejo strokovna komisija naročnika in pooblaščene osebe ponudnikov, ki
morajo imeti pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 3. 2005
ob 10. uri, sejna soba naročnika, Čufarjeva
c. 9, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Ob-673/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Bojan Kekec, dipl. inž. el., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/393-25-76, faks 07/393-25-05, elektronska pošta: bojan.kekec@komunalanm.si, internetni naslov: www.komunalanm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidoma 1.651.622 kWh/leto – VT in
1.983.578 kWh/leto – MT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR,
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– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije,
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim
ponudnik dokazuje, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in
ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– dokazilo o tem, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki
se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1, BON2 oziroma BON3
ali povprečno stanje sredstev TRR za zadnje
tri mesece za s.p.,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo banke da ponudnik ni imel v
zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran TRR.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na
TRR št. 03150-1000002272 pri SKB Banki
d.d., s pripisom ''Plačilo razpisne dokumentacije – dobava električne energije''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov, ostali v okviru prostorskih zmožnosti.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2005 ob
11. uri,: Komunala Novo mesto, SRI, Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-684/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna oseba:
Sonja Štramec; Octavio Figueroa, Trubarjeva
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
elektronska pošta: sonja.stramec@ivz-rs.si,
octavio.ﬁgueroa@ivz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 800-037-145/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniške opreme.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: namizni računalniki,
– sklop 2: mrežna oprema,
– sklop 3: mrežni operacijski sistemi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe se bo
predložila v II. fazi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
60 dni od prejema računa za opremo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo pristojnega sodišča in ministrstva, da prijavitelj ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; (Podjetja predložijo
potrdila pristojnega okrožnega sodišča,
gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada).
Podatke o ﬁnančnem stanju podjetja:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003 (dokument na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od 3 mesecev!).
Opozorilo: prijavitelj mora v prijavi predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le
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tega predložiti BON-1 (pozornost pri naročanju bonitete poslovanja pri APP).
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2003, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred
odpiranjem prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 117 z dne 29. 10. 2005.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 800-037-145/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 1. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01100-6030926242, sklic 803.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 1. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 15. 2.
2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: v I. fazi ne bo javnega
odpiranja ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-779/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Angela Besednjaka, kontaktna oseba: Lidija Brunec, Celjska 11, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/300-14-00, faks
02/300-14-01, elektronska pošta: group1.
osmbab@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: 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:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Angela
Besednjaka,Celjska 11, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kruh in
pekovsko pecivo; meso in mesni izdelki;
mleko in mlečni izdelki; sadje in zelenjava;
ostala osnovna živila.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 18. 2. 2005 in/ali konec 18. 2.
2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 8. členom »navodil za izdelavo ponudbe« OBR I/2.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
8. členom »navodil za izdelavo ponudbe«
OBR I/2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v skladu z 8. členom »navodil za
izdelavo ponudbe« OBR I/2.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(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 21. 1. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR
01270-6030667943.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 7. 2. 2005.
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: pravne in/ali strokovne
osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 2. 2005
ob 13. uri; Osnovna šola«Angela Besednjaka«; (sejna soba št. 1; pritličje).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Osnovna šola Angela Besednjaka
Maribor
Ob-973/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica
Brežice, kontaktna oseba: Zvjezdana Vlahovič, dipl. inž. spec. med. biokem., Černeličeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/466-81-76, faks 07/466-81-10, elektronska pošta: lab@s.brezice.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: 1/05 JNb.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava diagnostičnih sredstev in laboratorijskega materiala vezanega na aparate.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černeličeva
cesta 15, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Skupina 1 – diagnostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat Architect i2000 – proizvajalec Abbot.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: ščitnični testi – potrošni
material.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: ščitnični testi – AXM reagenti.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: tumorski markerji in markerji hepatitisa.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije
Skupina 2 – diagnostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat Status – proizvajalec Dade-Behring.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: diagnostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat
Stratus – proizvajalec Dade-Behring.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Skupina 3 – diagnostična sredstva in
laboratorijski material vezana na aparat
DS 5.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: zdravstveni material za
laboratorij – GLYC, HbAlc, amonijak in laktat.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od
oddaje naročila, začetek 15. 3. 2005, konec
14. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– 90% cena,
– 10% reference.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno ob
sojen;
– da sprejema razpisne pogoje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb,
sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo
tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe);
– da ima najmanj tri reference;
– in druge izjave, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON – 1P ali
drug uraden dokument iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto
2003 oziroma je razviden indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 90%,
– reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 2. 2005, cena:
3.200 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730, s
pripisom za JN Dobava diagnostičnih sredstev in laboratorijskega materiala vezanega
na aparate.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2005; 38 dni od
odposlanja obvestila, 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki in pooblaščeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2005
ob 9. uri, Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, upravna stavba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Gradnje
Ob-520/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Inšpektorat RS za okolje in
prostor, kontaktna oseba: mag. Mateja
Likozar Rogelj, Dunajska 47, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-44-88, faks
01/420-44-91,
elektronska
pošta:
mateja.likozar-rogelj@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Katja Stražiščar, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/420-44-76, faks 01/420-44-91, elektronska pošta: Katja.straziscar@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba del: odstranjevanje in rušenje
objektov po izvršljivih inšpekcijskih
odločbah Inšpektorata RS za okolje in
prostor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: teritorij Republike Slovenije – konkretno: odvisno od lokacije
objekta iz inšpekcijske odločbe.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 2. 2005, konec
31. 12. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji – (vsaj: splošna
gradbena dela, rušenje);
2. izpisek iz kazenske evidence – da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem;
3. izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme (gradbene mehanizacije);
2. navedba strokovne kvaliﬁkacije vodstvenega osebja in delavcev, ki bodo vodili
izvedbo naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 020-3/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 2005 ali 27 dni
od odposlanja obvestila, do 14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali ponudbe. Predstavniki morajo
predložiti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 2. 2005
ob 10. uri, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana – sejna soba, 1.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 928
Ob-526/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-106, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba gradnje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija obstoječe OŠ Šenčur in
nadomestna gradnja prizidka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šenčur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
v začetku leta 2005 se poruši stara telovadnica in del pomožnih prostorov, na tem
mestu se zgradi prizidek, ki v dveh etažah
obsega 1944 m2 . Adaptacija obstoječega
dela šole obsega 2482 m2, izvede se med
letnimi počitnicami leta 2006 in 2007 in
obsega menjavo strehe, vseh instalacij, tlakov, stavbnega pohištva in energetsko sanacijo stavbe. Ureditev okolice in obnova
komunalnih priključkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v roku 6 mesecev od oddaje naročila se izvede rušenje telovadnice in gradnja
prizidka, izvedba v letu 2005. Adaptacija se
izvede v dveh delih, med letnimi počitnicami
2006 in 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, ki mora veljati najmanj še 30 dni od datuma odpiranja
ponudb,
– izjava banke, da bo ponudniku dala
garancijo:
1. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, s trajanjem garancije 60 dni
po poteku roka za dokončanje del in jo bo
predložil v roku 10 dni po sklenitvi
pogodbe;
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2. bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% izvedenih del in
jo bo predložil ob prevzemu del. Veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku
garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve situacije, 10% po opravljeni primopredaji del, 10% po pridobitvi uporabnega
dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od
opravljenega posameznega primopredajnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo bomo sklenili z enim
ponudnikom, ki je sposoben samostojno
prevzeti celoten obseg del.
III.2) Pogoji za sodelovanje: naročnik bo
priznal sposobnost samo tistim ponudnikom,
ki bodo predložili vsa zahtevana: pozitivna
dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot so
našteta v nadaljevanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna pisna
dokazila:
– da je veljavno registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma 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 pisna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS vse tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
– da ponudnik ni imel v zadnjih šestih
mesecih blokiranega transakcijskega računa
BON1, BON2 ali BON3;
– dokazilo o ekonomsko ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem letu
prihodke najmanj v višini trikratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
pisna dokazila:
– organizirana oziroma lastna predelava
gradbenih odpadkov, izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in vodenje
evidence v skladu s Pravilnik o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
Ur. l. RS št. 3/2003 (podpisan dogovor ali
pogodba s pooblaščeno organizacijo o prevzemu salonitne kritine s celotnega
objekta);
– najmanj 100 svojih redno zaposlenih
ﬁzičnih delavcev;
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 seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo gradnje:
 dokazila, da ključni kadri, ki bodo vodili
izvedbo, izpolnjujejo zakonske pogoje po
ZGO-1-UPB1;
 zagotovitev lastnih tehničnih zmogljivosti – stroji, odri, dvigalo,
– ponudnik mora za odgovornega vodjo
del predložiti najmanj 2 referenci o vodenju
izgradnje objekta, ki obsega najmanj enaka
gradbena, obrtniška ali instalacijska dela ter
ostala dela kot predmetno javno naročilo
(razmerje med posameznimi vrstami del
niso bistvena za presojo reference), v vrednosti nad 300 mio SIT v zadnjih treh letih;
– ponudnik mora predložiti najmanj
4 reference izgradnje objekta, ki obsega najmanj enaka gradbena, obrtniška ali instalacijska dela ter ostala dela kot predmetno
javno naročilo (razmerje med posameznimi
vrstami del niso bistvena za presojo reference), v vrednosti nad 500 mio. sit v zadnjih
petih letih,
– dokazilo ponudnika o zavarovanju pred
odgovornostjo za škodo v skladu s 33. členom ZGO-UPB1 (kopija zavarovalne
police);
– navedba koordinatorja za varstvo pri
delu;
– izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o tem, da
podatki niso zavajajoči;
– potrjen in izpolnjen vzorec pogodbe,
ponudnik mora paraﬁrati vsako stran
pogodbe posebej in pogodbo podpisati in
žigosati;
– priložen seznam predvidenih podizvajalcev;
– izjava, da bo vgradil materiale, ki jih je
predvidel projektant oziroma da je ponudil
druge ustrezno kvalitetne materiale, ki pa jih
bo vgradil samo po predhodnem soglasju z
investitorjem in projektantom. Ponudbena
cena mora biti za od projektanta izbran
material, predlagana varianta pa mora biti v
ponudbenem predračunu posebej označena
in cena predlagana kot varianta, v seštevku
del in končni ponudbeni vrednosti pa ne
sme biti upoštevana. Pri izbiri izvajalca se
bo upoštevala cena za osnovni popis.
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 spodaj navedena merila
Merila bodo navedena v razpisni dokumentaciji in ustrezno ovrednotena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005.
Cena razpisne dokumentacije je: 50.000
SIT. Plačilo na TR 01317-0100006973, s
pripisom »Razpisna dokumentacija OŠ Šenčur« in številko javnega naročila.
Dokazilo o plačilu in vaš točen naslov in
davčno številko nam obvezno posredujte na
faks št. 04/25-19-111. Pripišite številko in
naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 2. 2005 do 10
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 11. uri, sejna soba Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od
nameravanih del ali jih izvesti v zmanjšanem
obsegu. Ponudniki v tem primeru ne morejo
uveljavljati stroškov ali odškodnine.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Občina Šenčur
Ob-604/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03, faks
01/306-44-07.
I.5 Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 03/321600/29-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in delno strehe na objektu
Uršulinski samostan, Ul. Josipine Turnograjske 8, v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Ul. Josipine
Turnograjske 8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in delno strehe na objektu Uršulinski
samostan, Ul. Josipine Turnograjske 8 v
Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki bo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski

situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, in sicer:
– lastniki objekta v roku 30 dni po potrditvi,
– MOL v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima
sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij, ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje;
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco ali izjavo ponudnika.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS;
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj.
ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo
ponudbe in da ponudnik ni imel v preteklih
šestih mesecih do vštevši dneva izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za
pravne
osebe
(gospodarske
družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe;
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno
in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov,ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-9/2003-300.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Naročnik prejme razpisno dokumentacijo
na podlagi potrdila o plačilu: na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-20000-05,
s
pripisom
JR
04/321600/29-0.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2005 do 12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2005
ob 13. uri, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nad., soba 103.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 01/2005
Ob-674/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Krajevna skupnost Bevke, kontaktna oseba:
Vinko Keršmanc, Bevke 17, 1358 Log pri
Brezovici, Slovenija, tel. 01/756-99-50.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Biro MM, Leon Marjan Možina
s.p., kontaktna oseba: Leon Marjan Možina,
Janko Skodlar, Cesta 6. Maja 10, 1360 Vrhnika, Slovenija, 041/667-452, 031/667-452,
faks 01/755-78-77, elektronska pošta:
biro.mm@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Biro MM, Leon Marjan Možina
s.p., kontaktni osebi: Leon Marjan Možina,
Janko Skodlar, Cesta 6. Maja 10, 1360 Vrhnika,
Slovenija,
tel.
041/667-452,
031/667-452, faks 01/755-78-77, elektronska pošta: biro.mm@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: 1-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je gradnja športnega parka Bevke po fazah in sklopih v
skupni okvirni vrednosti 99,713.188 SIT.
2. Ocenjena vrednost razpisa znaša
30,963.700 SIT, in sicer po sklopih:
3. faza – sklop: travnato nogometno
igrišče in otroško igrišče 11,005.000 SIT;
4. faza: večnamenski objekt 6,058.700
SIT,
– sklop 4: mizarska dela objekta –
3.100.000 SIT,
– sklop 5: parketarska dela objekta –
224.000 SIT,
– sklop 7: keramičarska dela objekta –
1.424.700 SIT,
– sklop 13: oprema 1. del – 1.320.000
SIT;
5. faza: tenis igrišči – 13,900.000 SIT.
Vrsta in opis predmeta javnega naročila
je razviden v G. delu razpisne dokumentacije.
Naročnik bo z izbranimi ponudniki po
posameznih sklopih 3. faza, 4. faza: sklop 4,
5, 7, 13 in 5. faza sklenil pogodbo za čas
izvedbe sklopa v celoti.
Ponudniki lahko ponudijo gradbena dela,
ki so predmet javnega naročila, v celoti ali
po posameznem celotnem sklopu. Posameznih delov naročila iz posameznega
sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb naročila od razpisanega,
odvisno od dejanskih potreb.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradbena dela se bodo
izvajala na lokaciji bodočega športnega
parka Bevke, parc. št. 1355/1, k.o. Blatna
Brezovica.
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: okvirna
vrednost tega razpisa znaša 30,963.700
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Rok izvedbe:
– 3. faza – sklop: 18 mesecev od podpisa pogodbe,
– 4. faza: sklop 4, 5, 7 in 13 – do 10. 5.
2005,
– 5. faza – sklop: 18 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija pri ponudbeni vrednosti
nad 30,000.000 SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– izpolnjeni obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. D/1);
– vzorec pogodbe (priloga F razpisne
dokumentacije). Le-tega mora ponudnik
izpolniti, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe;
– izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije (priloga E
razpisne dokumentacije);
– izpolnjen obrazec predračuna (priloga
H razpisne dokumentacije), ki ga sestavlja
obrazec ponudbenega predračuna;
– obrazec prijave (priloga št. D/8).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: bančna garancija
za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT
ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
Pogoj velja v primerih, ko ponudbena cena
za več sklopov skupaj presega 30,000.000
SIT z vključenim DDV.
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 10. 2. 2005 do 18.
ure po predhodnem dogovoru po tel.
041/667-452, 031/667-452.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
pisni in elektronski obliki, od prvega dne po
objavi javnega naročila vsak delovni dan,
proti plačilu 5.000 SIT (razpisna dokumentacija na disketi je brezplačna).
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Pogoji in način plačila: ob dvigu dokumentacije z gotovino.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2005 do
18. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 45 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 2. 2005
ob 18. uri, prostori Krajevne skupnosti
Bevke, Bevke 17, 1358 Log pri Brezovici.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 1. 2005.
Občina Vrhnika
Krajevna skupnost Bevke
Ob-780/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Jesenice, kontaktni osebi: Asna Stošič in Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-24,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta:
asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Stanka Trifoni, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-14,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta:
stanka.trifoni@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja zadrževalnega bazena deževnih vod z merilnimi mesti na Čistilni
napravi Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija zadrževalnega
bazena deževnih vod z merilnimi mesti se
nahaja na lokaciji Centralne čistilne naprave
Jesenice, Javorniško nabrežje 19.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnih del v letu 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 3. 2005 in/ali konec
15. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena dela bo naročnik plačal na podlagi
začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni od uradnega prejema situacije, potrjene s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– potrdilo, da najmanj ena oseba izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
Zakonu o graditvi objektov,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega
naročila,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh
letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– mnenje pooblaščenega revizorja,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 80 točk,
2. reference – 20 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na Enotni
zakladniški račun pri Banki Slovenije, št.
01241-0100007593, Občina Jesenice,
sklicevanje
na
številko
18
75400-7130007-43000105.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2005 ali 31 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2005 in/ali 140 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2005
ob 12. uri; sejna soba Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico:
1. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno
naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po
postopku s pogajanji, brez predhodne
objave, istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Občina Jesenice

Storitve
Preklic

Ob-605/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+
3861//478-18-26,
faks
+386/1/478-18-78, elektronska pošta: Klemen.sket@gov.si,
internetni
naslov:
www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve: 6.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 56/04 VV; številka zadeve 363-33/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni
leasing
neopremljenih,
ﬁnaliziranih
poslovnih prostorov za potrebe Davčne
uprave RS, Davčnega urada Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
Šifra NUTS * E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 6.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: naročnik obvešča, da
skladno s točko XVIII. preklic javnega razpisa Navodil na strani 14 razpisne dokumentacije preklicuje predmetno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade
Št. 260-13/04-9

Ob-693/05

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V objavi javnega razpisa za JN »generalno popravilo dveh dvigal za prevoz oseb«,
objavljeno v Ur. l. RS, št. 129 z dne 3. 12.
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2004, Ob-32698/04, objavljamo podaljšanje
roka za predložitev ponudb, in sicer kot
sledi:
Rok za predložitev ponudbe: naročnik
mora ponudbo prejeti do 20. 1. 2005 do
11.45 v tajništvo uprave: Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul.
padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici.
Čas, način in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo javno in se prične
20. 1. 2005 ob 12.30 na lokaciji naročnika:
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca«
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici v prostorih sejne sobe
upravne službe.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica
Ob-622/05
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za ﬁnančni najem
s postopnim odkupom – leasing objekta
»Ekonomska šola Murska Sobota«, objavljenem, v Uradnem listu RS, št. 107 z dne
1. 10. 2004, Ob-26056/04 in EU št. 2004/S
191-162956 z dne 30. 9. 2004 se spremenijo točke tako, da se sedaj glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 29. 3. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 29. 3.
2005 do 10. ure; Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana – vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 10. uri; Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
Predmetna sprememba nadomesti spremembo, ki je bila objavljena v Ur. l. RS, št.
129 z dne 3. 12. 2004, Ob-32861/04.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-681/05
Popravek
V javnem razpisu za nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »čistilna
naprava Šaleške doline«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 141 dne 30. 12. 2004,
Ob-37287/04, se spremeni:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– uspešna izvedba najmanj 2 storitev –
nadzor in svetovanje po pravilih FIDIC (1.
izdaja, 1999) za obdobje zadnjih 5 let, pri
katerih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki
so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– uspešna izvedba najmanj 3 storitev –
nadzor in svetovanje pri izgradnji čistilnih
naprav velikosti najmanj 6.000 PE, od tega
mora biti vsaj ena za čistilno napravo velikosti najmanj 10.000 PE v obdobju zadnjih
5 let;
– vodja nadzora mora imeti najmanj 2
uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje po pravilih FIDIC (1. izdaja, 1999) v
obdobju zadnjih 5 let in mora biti član pristojne inženirske ali poklicne zbornice;
– nadzornik s področja tehnologije mora
imeti najmanj 3 uspešne izvedbe storitev –

nadzor in svetovanje pri izgradnji čistilnih
naprav velikosti najmanj 6.000 PE, od tega
mora biti vsaj 1 za čistilno napravo velikosti
najmanj 10.000 PE v obdobju zadnjih 5 let
in mora biti član pristojne inženirske ali
poklicne zbornice;
– nadzornik s področja gradbeno obrtniških del, nadzornik s področja strojnih
instalacij in nadzornik s področja elektro
instalacij morajo imeti najmanj 1 uspešno
izvedbo storitev – nadzor in svetovanje pri
izgradnji čistilnih naprav velikosti najmanj
6.000 PE v obdobju zadnjih 5 let in morajo
biti člani pristojne inženirske ali poklicne
zbornice;
– ključno osebje mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj na področju, podobnem
razpisanim delom.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih
pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti
naročniku, so:
– referenčna potrdila za uspešno izvedbo
del, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– poslovni življenjepisi (Curriculum Vitae)
in referenčna potrdila ključnega osebja za
uspešno izvedbo del, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-358/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Romana
Pečnik, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
Slovenija,
tel.
07/49-81-372,
faks
07/49-81-276,
elektronska
pošta:
romana.pecnik@krsko.si, internetni naslov:
www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje javne razsvetljave v Občini
Krško za leti 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje občine Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega vzdrževanje vseh naprav
javne razsvetljave v Občini Krško.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 dokončanje
31. 12. 2006. Rok zaključka pa se lahko
skrajša v primeru, da se bo vzdrževanje
javne razsvetljave kot gospodarska javna
služba pričelo izvajati v eni izmed oblik, ki jih
predvideva Zakon o gospodarskih javnih
službah.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacij v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna.
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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 s solidarno odgovornostjo.
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:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je bil
zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazca BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam izvedenih del s področja vzdrževanja javnih površin v zadnjih treh letih, v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja v primeru, da ponudbena cena presega 50 mio
SIT,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Pridobiti ju je mogoče do 14. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254 –
0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2005 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 14. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2005
ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Romana Pečnik, tel. 07/49-81-372.
Občina Krško
Ob-522/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šoštanj, kontaktna oseba: Darko
Čepelnik, Trg Svobode 12, 3325 Šoštanj,
Slovenija,
tel.
03/898-43-26,
faks
03/898-43-33,
elektronska
pošta:
darko.cepelnik@sostanj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorije storitve 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje sposobnosti za storitve vzdrževanja cest in javnih prometnih površin na
območju Občine Šoštanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotno
razpisanih del.
II.2.2) Opis in čas, kdaj se lahko izvajajo:
od 2005 do 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 15. 3. 2005, konec 15. 3. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
• Dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
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druge enakovredne evidence, in sicer:
Za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
Za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS
• Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim skladno
s predpisi države, v kateri ima sedež.
• Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji: obrazca
BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega
revizorja o ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, izvleček iz
bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida
za leto 2003 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovorni za nadzor kakovosti;
– spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo naloge v zadnjih 3 letih,
pogoj: z vrednostjo posameznega naročila
najmanj 60 mio SIT (z DDV);
– spisek grad. mehanizacije po razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 2. 2005, cena:
10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačilo
na
transakcijski
račun
01326-0100018560.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2005, do 12. ure,
na naslov: Občina Šoštanj, Trg Svobode 12,
3325 Šoštanj.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika z
veljavnim pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2005
ob 12.30, Občina Šoštanj, Trg Svobode 12,
3325 Šoštanj, I. nadstropje, mala sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Občina Šoštanj

Ob-527/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrepolje, kontaktna oseba:
Andreja Babič, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/786-70-10,
faks 01/780-79-23, elektronska pošta: obcina@dobrepolje.siol.net, internetni naslov:
http://www.dobrepolje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Dobrepolje, kontaktna
oseba: Andreja Babič, Videm 35, 1312
Videm – Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/788-02-83, faks 01/780-79-23, elektronska pošta: dejavnosti@dobrepolje.si, internetni naslov: http://www.dobrepolje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Dobrepolje, kontaktna
oseba: Andreja Babič, Videm 35, 1312
Videm – Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/788-02-83, faks 01/780-79-23, elektronska pošta: dejavnosti@dobrepolje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitevKategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 32001-1/02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba geodetskih del na komasacijskem območju k.o. Podgora. (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.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja na
terenu - k.o. Podgora in v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.50.00 -2.
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: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 1,000.000 SIT, 10% bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravne osebe, katere osnovna
dejavnost je opravljanje geodetskih del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. do 47. členu
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04), ter v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje, da je
ponudnik registriran;
2. potrdilo pristojnega organa države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima
veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročanja;
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku, oziroma potrdilo, da v zadnjih
petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno
sposoben; ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje in da v zadnjih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca ni imel blokiranega
ﬁnančnega računa. Dokazila:
– za pravne osebe: originalen obrazec
BON-1/P za preteklo poslovno leto in
BON-2, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt ﬁnančni
račun, da le-ta v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran;
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane vse davke prispevke in druge obvezne
dajatve in poslovne obveznosti;
– potrdilo sodišča, oziroma pristojnega
organa države, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
ni prenehal opravljati registrirane dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti, s
katero zagotavlja, da ima ponudnik zadostno število strokovno usposobljenih ljudi za
opravljanje storitev in da imajo ustrezno
opremo za izvedbo pogodbe.
Reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), Zakon
o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96),
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih
zemljišč (Ur. l. RS, št. 95/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 65%,
2. rok izvedbe 10%,
3. reference ponudnika na primerljivih
delih 10%,
4. pridobljeni certiﬁkat ISO 9001 5%,
5. kadrovska sestava 10%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 32001-1/02.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 2. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun Občine Dobrepolje
pri UJP št. 01220-0100002026, namen
nakazila; za razpisno dokumentacijo –
komasacija Podgora.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2005 do
9. ure.

IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 30. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2005
ob 10. uri Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm - Dobrepolje.
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: Andreja Babič,
tel: 01/788-02-83.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Občina Dobrepolje
Ob-528/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta:
aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-16/2004-S-BM.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve pranja, vzdrževanja in transporta
perila za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti 250 mio SIT, in sicer na zbirnih mestih:
Studenec 48, Zaloška cesta 29, Poljanski
nasip 58 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: tri zbirna mesta: Studenec 48, Zaloška cesta 29 in Poljanski nasip
58 v Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): IA 16.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
pranja perila za obdobje 5 let v ocenjeni
vrednosti 250 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 24. 3. 2005 in/ali konec
24. 3. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost v višini 2,5
mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2,5 mio SIT
za ves čas veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik lahko zahteva, da
predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
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nost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti po zakonu o telekomunikacijah;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– kot ustrezna štejejo dokazila iz
42. člena ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja za zadnja
3 leta, če je ponudnik po ZGD zavezan k
revidiranju;
– bilanca stanja in bilanca uspeha za
zadnja 3 leta, če po ZGD ni zavezan k revidiranju;
– BON-1/p s podatki in kazalniki za leto
2003;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred in potrdilo, da ponudnikov
transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik izkaže, da ima zadostne
kadrovske in tehnične kapacitete za nemoteno opravljanje dejavnosti javnega naročila, pri čemer šteje, da ima zadostne
kadrovske kapacitete, če ima vsaj 25 zaposlenih sodelavcev (razvidno iz obrazca –
izjava);
– ponudnik mora imeti zadostne strojne
zmogljivosti za ca. 800 kg perila dnevno
(razvidno iz obrazca – izjava);
– ponudnik izkaže, da je kadarkoli v
zadnjih treh letih od objave javnega naročila
dnevno izvajal storitev pranja perila v podobnem obsegu in na podoben način glede
pranja, vzdrževanja, pakiranja in transporta
(razvidno iz obrazca in 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-36000/04 z dne 24. 12.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-16/2004-S-BM.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2005
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba mora
biti izročena naročniku v izvirniku in eni
kopiji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-585/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Neža Planinšič,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni
naslov: http://www.sigov.si/cvi/.
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: Vlada
Republike Slovenije, Center za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 7 (iz priloge I A).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMIS.IT-3/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila: izbira usposobljenih kandidatov za izvajanja storitev
planiranja in razvoja informacijskih sistemov (v nadaljevanju: IS) za podporo
delovnim področjem organov državne
uprave Republike Slovenije v skladu s
speciﬁkacijami, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija,
lokacije naročnikov navedenih v razpisni
dokumentaciji.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančni garanciji za resnost ponudbe in
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta
zahtevani v ponudbeni fazi razpisa. Naročnik lahko v ponudbeni fazi ne glede na vrednost pogodbe po lastni presoji zahteva
druga zavarovanja posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Splošni pogoji
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
2. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
3. potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega
zakona
dovoljenje
potrebno;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
6. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2002 dalje;
7. reference ponudnika: za prijavo na
kategorije IS pod točkami 1 in 3 iz speciﬁkacij mora ponudnik imeti v zadnjih 2 letih od
objave razpisa sklenjeni vsaj 2 pogodbi za
vsako kombinacijo kategorija/vrsta IS; za
prijavo na kategorije IS pod točkami 2, 4 in
5 iz speciﬁkacij mora ponudnik imeti v
zadnjih 2 letih od objave razpisa sklenjene
vsaj 3 pogodbe za vsako kombinacijo kategorija/ vrsta IS, od tega vsaj 2 pogodbi izven
javne uprave, razen za kombinacije kategorije IS pod točkami 2, 4 in 5 ter vrste IS pod
točko j (kjer so lahko vse tri pogodbe znotraj
javne uprave). Seznam pogodb pri vsaki
kombinaciji naj ne presega 5 pogodb. Reference ponudnik dokazuje na način kot je
določen v obrazcu prijava;
8. kakovost ponudnika: za kategorije IS
pod točkama 1 in 3 mora ponudnik imeti
certiﬁkat kakovosti ISO ali biti v postopku
pridobivanja le-tega ali imeti svoj interni pravilnik o kakovosti poslovanja; za kategorije
IS pod točkami 2, 4 in 5 mora ponudnik imeti
certiﬁkat kakovosti ISO ali biti v postopku
pridobivanja le-tega. V posameznih drugih
fazah bo zahtevano, da ponudnik ima certiﬁkat ISO, v nasprotnem primeru v drugi fazi
ne bo mogel sodelovati kot ponudnik. S tem
je kandidatom, ki so v postopku pridobivanja
certiﬁkata ISO ob izpolnjevanju vseh drugih
pogojev dana možnost, da lahko takoj ko
pridobijo certiﬁkat ISO sodelujejo kot ponudniki v drugih fazah.
Pogoji na ﬁnančnem področju:
1. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati

na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slovenije;
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih
mesecih pred objavo razpisa);
4. celotni prihodki v letu 2003: za prijavo
na kategorije IS pod točkama 1 in 3 nad 50
MIO; za prijavo na kategorije IS pod točkama 2 in 4 nad 100 mio; za prijavo na kategorijo pod točko 5 nad 350 mio ter v primeru
skupne ponudbe na način kot je določen v
točki 5.7.2 teh navodil ponudnikom.
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz letnega poročila AJPESu za leto 2003 z upoštevanjem kasnejših, z
verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
Kadri:
1. število redno zaposlenih: za prijavo na
kategorije IS pod točkama 1 in 3 mora
ponudnik imeti vsaj 3 redno zaposlene; za
prijavo na kategorije IS pod točkami 2 in
4 mora ponudnik imeti vsaj 5 redno zaposlenih; za prijavo na kategorijo IS pod točko
5 mora ponudnik imeti vsaj 10 redno zaposlenih;
2. izobrazba redno zaposlenih: za prijavo
na kategorije IS pod točkami 2, 4 in 5 morata
imeti od zahtevanih 5 redno zaposlenih vsaj
2 zaposlena visoko strokovno izobrazbo;
3. delovna doba redno zaposlenih: za
prijavo na kategorije IS pod točkama 1 in 3
mora imeti od zahtevanih 3 redno zaposlenih vsaj 1 zaposleni 5 let delovne dobe; za
prijavo na kategorije IS pod točkami 2, 4 in
5 morata imeti od zahtevanih 5 redno zaposlenih vsaj 2 zaposleni 5 let delovne dobe.
4. delovne izkušnje za redno zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve: najmanj en redno zaposleni mora
imeti več kot 2 leti delovnih izkušenj pri
opravljanju storitev, ki so predmet prijavljene kombinacije kategorija/vrsta IS in je v
tem času sodeloval pri najmanj dveh projektih, ki spadajo pod prijavljeno kombinacijo kategorija/vrsta IS;
5. ponudnik mora imeti na posamezni
kategoriji IS izmed prijavljenih zaposlenih
vsaj enega redno zaposlenega s slovenskim
državljanstvom ali vsaj enega redno zaposlenega z dokazanim aktivnim znanjem slovenskega jezika;
6. zoper ponudnikove vodstvene delavce
v zadnji petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico da bo v
posameznih drugih fazah glede na predmet
posameznega naročila od ponudnika zahteval, da ima:
– vsaj en zaposleni opravljen izpit iz
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02,
73/04; ZUP);
– posebna strokovna znanja na posameznem IT področju.
Podizvajalci, skupna ponudba
Podizvajalci niso dovoljeni.
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik
izpolnjevati vse pogoje, ki veljajo za posa-
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meznega nosilca ponudbe, razen pogojev
glede:
– kadrov, in sicer glede števila redno
zaposlenih – zadošča seštevek kadrov vseh
ponudnikov, ki bodo dali skupno ponudbo in
ne vsakega posebej,
– referenc – zadošča seštevek referenc
vseh ponudnikov, ki bodo dali skupno
ponudbo in ne vsakega posebej ter
– celotni prihodki v letu 2003 – za ponudnike, ki bodo oddali skupno ponudbo za prijavo na posamezno kategorijo se obseg realizacije posameznega ponudnika pomnoži s
faktorjem 0,7 in tako izračunan upošteva v
skupni ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. komplet registrskih listov – izpisek iz
sodnega registra, ki odraža zadnje stanje
ponudnika (samo za tuje pravne osebe oziroma samostojne podjetnike, za domače
pravne osebe ima naročnik na voljo dostop
do sodnega registra);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 3 v
poglavju Splošni pogoji (če je tako dovoljenje potrebno);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco v zvezi z izpolnjevanjem
pogoja iz drugega dela točke 4 v poglavju
Splošni pogoji (da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem) ter točke
5 v poglavju Splošni pogoji;
4. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego in sicer da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, s katero
ponudnik dokazuje izpolnjevanje prvega
dela pogoja iz točke 4 v poglavju Splošni
pogoji (da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem);
5. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
6. potrdilo ustreznega organa, da v preteklih petih letih pred objavo tega javnega
razpisa zoper vodstvene delavce ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države Republike Slovenije;
2. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno z
žigom AJPES, na dan 31. 12. 2003 in verodostojne listine izkazanih zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če obstajajo;
3. zadnje revizijsko poročilo oziroma
mnenje, v kolikor je družba (53. člen Zakona
o gospodarskih družbah) zavezana k reviziji;
4. obrazec BON 1, ki mora odražati stanje zadnjega meseca.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. dokazilo, da ima ponudnik certiﬁkat
kakovosti ISO ali da je v postopku pridobivanja tega certiﬁkata ali v primeru, da kot
dokaz kakovosti navaja svoj interni pravilnik o kakovosti poslovanja, svoj interni pravilnik;
2. dokazilo o izobrazbi za vsakega zaposlenega, ki ga ponudnik prijavlja; kot dokazilo se šteje spričevalo oziroma diploma
zaposlenega ali vpis v delovni knjižici;
3. dokazilo o delovni dobi zaposlenega in
delovnih izkušnjah; kot dokazilo se šteje
vpis v delovni knjižici;
4. dokazilo o državljanstvu za zaposlenega, ki ga ponudnik prijavlja; za dokazilo
šteje potrdilo o državljanstvu; ali dokazilo o
aktivnem znanju slovenskega jezika za
zaposlenega, ki ga ponudnik prijavlja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 80 z dne
23. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2005
ob 12.15, Ljubljana, Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko
Št. 324-01-4/2005
Ob-677/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Igor Fric, dipl. inž. grad.,
02/881-21-45, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11, faks
02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si,
internetni
naslov:
http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 324-01-4/2004.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba geotermalne raziskovalno – kaptažne vrtine MD-1 na lokaciji Mislinjska
Dobrava pri Slovenj Gradcu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mislinjska Dobrava pri
Slovenj Gradcu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
geotermalne raziskovalno – kaptažne vrtine
globine 900 m v celoti zacevljene.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica kot garancija za resnost
ponudbe;
– izjava banke, da bo dala garancijo za
dobro izvedbo del in dokončanje v pogodbenem roku;
– izjava banke, da bo dala garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
skladu s pogodbo 60 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: kolikor ponudbo predloži skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da ima poravnane davke ali prispevke
določene z zakonom;
– da je družba predložila BON1, BON2
ali BON3, samostojni podjetnik: potrdilo o
povprečnem stanju sredstev na TRR za
zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Družbe: BON1, BON2 ali BON3
Samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3
mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izvedba 70% vrednosti vseh del,
– 3 reference iz zadnjih pet let za izvedbo
primerljivih objektov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o rudarstvu, Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 2. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na TRR
št. 01312-0100010322, sklic 324 -01-4/2004.
Priložiti je potrebno tudi potrdilo o registraciji, ki ga izda DURS.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridružuje pravico, da ne sklene pogodbe o
izvedbi naročila z nobenim ponudnikom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-682/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Janez Bučar in
Iztok Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47,
elektronska
pošta:
Iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.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: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zaščite blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
Izvajanje zaščite blaga za obdobje treh
let, in sicer:
1. tekoča dezinsekcija žitaric v pretoku,
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2. dezinsekcija skladiščnih prostorov
(obrizgavanje),
3. dezinsekcija skladiščnih prostorov
(zamegljevanje, dimljenje),
4. dezinfekcija skladiščnih prostorov
(zamegljevanje),
5. plinska dezinsekcija žitaric in paletiranega blaga,
6. plinska dezinsekcija praznega prostora v skladišču,
7. deratizacija – vabe,
8. deratizacija – deratizacijsko sredstvo.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
107 mio SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2% skupne
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 30 dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
točka., 2. točka., 3. točka.; četrti odstavek
42. člena ZJN- 1, 2. točka, prvi odstavek
42.a člena ZJN-1, 1. točka., 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, ki dokazuje
zadnje pravno veljavno stanje (dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni);
– odločba upravne enote, da podjetje
izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni);
– izjava ponudnika o nekaznovanosti;
– izpisek iz sodne evidence, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
(izpisek ne sme biti starejši kot 30 dni);
– potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke
(potrdilo ne sme biti starejše kot 30 dni);
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalni obrazec BON 1 in BON 2 (od
katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni,
BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnja
tri obračunska leta) ali podatke iz bilance
uspeha in iz bilance stanja za zadnja tri
obračunska leta (podatki iz bilanc morajo biti
revidirani,v primeru, da je za družbo tako
zakonsko določeno) in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov poslovni račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
– seznam številk vseh transakcijskih
računov ponudnika,
– potrdilo o referencah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– izjava ponudnika, da ravna v skladu s
pravili o varstvu pri delu,

– izjavo ponudnika da uporablja zakonsko dovoljena sredstva za zaščito blaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št.
52/00 in 42/02) ter njegovi podzakonski akti
in standardi, Zakon o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št 82/94), Pravilnik o
pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje
DDD (Uradni list RS, št. 88/00), Zakon o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99), Pravilnik o veterinarsko sanitarnemu nadzoru
živilskih obratov, veterinarsko sanitarnih
pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
(Uradni list RS, št. 100/99, 38/00), Zakon o
blagovnih rezervah (Uradni list RS; št.
60/95), Obligacijski zakonik (Uradni list RS,
št. 83/01 in 32/04) in drugi pozitivni predpisi,
ki urejajo to področje.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-23989/04 z dne 10. 9. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 2. 2005 do 10.
ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
račun Zavoda RS za blagovne rezerve pri
UJP št. 01100-6030230073 s pripisom »javni
razpis za zaščito blaga«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2005
ob 12. uri, Dunajska 106, sejna soba v VII.
nadstropju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-683/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
1 – Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja,
d.o.o.;
2 – Stanovanjski sklad Mestne občine Nova
Gorica, javni sklad, kontaktna oseba:
1 – Robert Peternelj; 2 – Evgen Mugerli,
1 – Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; 2 – Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 1 – 01/300-88-40; 2 – 05/335-01-90, faks
1 – 01/431-83-32; 2 – 05/302-11-16, elektronska pošta: 1 – robert.peternelj@ns-piz.si;
2 – evgen.mugerli@nova-gorica.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: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad, kontaktna
oseba: Evgen Mugerli, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-90, faks 05/302-11-16, elektronska pošta: evgen.mugerli@nova-gorica.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica,
javni sklad, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, Trg Edvarda Kardelja 1 (soba III/32),
5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-90, faks 05/302-11-16, elektronska pošta: evgen.mugerli@nova-gorica.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve IA/12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije, pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja
za objekt z oskrbovanimi stanovanji ob
Domu upokojencev Nova Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 1. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01284-6520972769.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 2. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 2. 2005
ob 12. uri, Nova Gorica, Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1; steklena dvorana.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica, javni sklad
Ob-771/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola zračnega prometa Slovenije
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Grebenšek, Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386/1/473-48-05,
faks
+386/1/47-34-860, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov:
http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: 24.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
usposabljanje za letališkega kontrolorja
zračnega prometa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kjerkoli.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.31.20-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 24.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale.
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: usposabljanje za letališkega kontrolorja zračnega
prometa za 13 kandidatov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 30. 7. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
opravljeni storitvi.
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. Na statusnem področju:
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, pri
pristojnem organu države, v kateri ima
sedež;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in tudi ni
bil zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem pravnomočno obsojen;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnega ali likvidacijskega postopka
oziroma ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
– ponudnik ni bil v zadnjih petih letih pred
objavo tega naročila pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
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vim poslovanjem oziroma, da mu ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež in da ima v kolikor
gre za ponudnika, ki ima sedež v tujini,
poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki Sloveniji;
2. Na poslovnem in ﬁnančnem področju:
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih
mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje trikrat večje prihodke, kot je ocenjena vrednost tega javnega naročila brez DDV;
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnim številom
ustrezno izobraženih in strokovno kvaliﬁciranih kadrov, da bo lahko izvedel storitve, ki
so predmet tega naročila;
– da izvaja svoje storitve v skladu z
vsemi potrebnimi certiﬁkati, ki jih izdajajo
pooblaščeni organi ali druge organizacije za
nadzor kakovosti, s katerimi se potrjuje
skladnost storitev ponudnika z zahtevanimi
tehničnimi speciﬁkacijami ali standardi v razpisni dokumentaciji (v delu II. tehnični del);
– da razpolaga z vsemi potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, smiselno glede na predmet ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji ponudnika za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
pri pristojnem organu države, v kateri ima
ponudnik sedež;
– dovoljenje oziroma odločbo pristojnega
organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je
tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (lex specialis) (odločbe izdaja pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti);
– potrdilo (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila (potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izjavo ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– potrdilo pristojnega organa (davčni
organ oziroma drugi pristojni organ tuje
države), da ima v državi, kjer ima sedež, in
v Republiki Sloveniji poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
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predpisi države, kjer ima sedež oziroma v
skladu s predpisi v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokument o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostno in ustrezno tehnično opremo za izvedbo
usposabljanja, ki je predmet javnega naročila;
– izpolnjen razpisni obrazec, v katerem
ponudnik navede podatke o izobrazbi in
delovnih izkušnjah ključnega osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe, in odgovornih za nadzor kakovosti;
– izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostnimi kapacitetami za izvedbo predmetnega naročila;
– izjavo ponudnika, da razpolaga z vsemi
potrebnimi certiﬁkati, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor
kakovosti, s katerimi se potrjuje skladnost
storitev ponudnika z zahtevanimi tehničnimi
speciﬁkacijami ali standardi v razpisni dokumentaciji (v delu II. tehnični del), in da razpolaga z vsemi potrebnimi avtorskimi,
licenčnimi in drugimi pravicami, smiselno
glede na predmet ponudbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi te storitve, morajo
imeti ustrezno izobrazbo in sicer v skladu s
standardi ICAO in ESSAR 5.
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.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. termin usposabljanja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 2005 ob 12.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2005
ob 13. uri, Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19 a, Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Kontrola zračnega prometa Slovenije
d.o.o.
Št. 04/05
Ob-942/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije, kontaktna oseba: mag.
Lorena Korošec, Linhartova 13, 1000 Ljub-
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ljana, Slovenija, tel. 01/306-19-02, faks
01/306-19-03,
elektronska
pošta:
lur@ljubljana.si, internetni naslov: www:
http://www.rralur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, kontaktna oseba:
mag. Lorena Korošec, Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-05,
faks 01/306-19-03, elektronska pošta:
lorena.korosec@ljubljana.si,
internetni
naslov: www.rralur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, kontaktna oseba:
mag. Lorena Korošec, Linhartova cesta 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-05,
faks 01/306-19-03, elektronska pošta:
lorena.korosec@ljubljana.si,
internetni
naslov: www.rralur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Regionalna
razvojna agencija Ljubljanska urbana regija,
kontaktna oseba: mag. Lorena Korošec, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-19-05, faks 01/306-19-03, elektronska pošta: lorena.korosec@ljubljana.si,
internetni naslov: www.rralur.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljanska urbana
regija (LUR).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.21.20-3,
dopolnilni
besednjak:
E093-1, dodatni predmeti: 73.22.00.00-0,
73.20.00.00-4, 73.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena skupna vrednost (z DDV) je
22,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila,
začetek in konec 31. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%, ki
jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni
ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe,
– če izbrani ponudnik v predpisanem
času ne podpiše ponudbe,
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora v ponudbi izrecno navesti, da pristaja na naslednje plačilne pogoje, pri čemer
lahko ponudi tudi za naročnika ugodnejše:
– 60% pogodbene vrednosti celotne
ponudbe – v 30 dneh po prejemu računa od
oddaje prvega poročila

– 40% pogodbene vrednosti celotne
ponudbe – v 30 dneh po prejemu računa od
oddaje končnega poročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za izpolnjevanje
pogojev iz 42. člena Zakona o javnih naročilih /ZJV-1 (Ur. l. RS, št. 39/00 (102/00popr.) 2/04, 2/04, 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra (priloga št.
1), ki odraža zadnje stanje ponudnika; ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
2. izjava ponudnika, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v
zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca nima
blokiran žiro račun. Dokazila:
Za pravne osebe: originalen obrazec
BON 1/P in izjava, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kadri – izjava s katero ponudnik
zagotavlja, da bo za pripravo Regionalnega
razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije zagotovil potrebno število strokovnjakov (vsaj 5) s področja priprave regionalnih
razvojnih programov:
– načrt priprave Regionalnega razvojnega programa- ponudnik mora izdelati
načrt,
– reference s področja regionalnega razvoja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
1. ponudbena cena – 40%,
2. reference podjetja – 35%,
3. ustreznost projekta in metodologija –
20%,
4. reference projektne skupine – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 2. 2005
ob 12. uri, Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, soba 007.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Regionalna razvojna agencija –
Ljubljanske urbane regije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-459/05
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V javnem razpisu za izgradnjo NGS –
vzhodnega obroča Elektro Maribor d.d.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 124 z
dne 19. 11. 2004, Ob-31098/04, podaljšujemo rok za odpiranje ponudb, in sicer:
– ponudbo je potrebno oddati v vložišče
na naslovu naročnika najkasneje do 27. 1.
2005 do 8. ure;
– odpiranje ponudb bo 27. 1. 2005 ob 9.
uri na naslovu naročnika, v dvorani v
2. nadstropju.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Ob-359/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
Slovenija,
tel.
03/420-10-00,
faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: mag. Milan Vižintin – tehnični del,
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro

Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Irena
Verbič – tajništvo, Sonja Marinček – soba
411/IV, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 20
kV celice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. –
RTP Selce.
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: 18
komadov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maj 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
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.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 2. 2005 v pisni
obliki.
Cena: 15.000 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 in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 2. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 2. 2005
ob 8.30; 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. 03/420-13-50 in Danica Mirnik,
tel. 03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-496/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Metod Brešan, univ. dipl. inž., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-67-00, faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.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 19/2004-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
distribucijski transformatorji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča na lokacijah
Elektro Primorske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 68
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila nad 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila:
izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za
opravljanje dejavnosti; potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni pravnomočno obsojen;Izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON 2,
poročilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje tri mesece in potrdilo da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših dobav
v zadnjih treh letih; dokumenti o ustreznosti,
katere izdajajo pooblaščeni organi ali druge
neodvisne organizacije za nadzor kakovosti
blaga; certiﬁkati in izjave pooblaščene organizacije za ponujeno blago.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok plačila,
3. rok dobave,
4. način plačila,
5. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 2. 2005, cena:
15.000 SIT, TRR št. 04750-0000510950 pri
NKBM področje Nova Gorica, sklic 43428dobava distribucijskih transformatorjev.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 2. 2005, 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: 14. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 2. 2005
ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-497/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Metod Brešan, univ. dipl. inž., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-67-00, faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.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.I.
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: 18/2004-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
leseni drogovi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča na lokacijah
Elektro Primorske.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 487
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila nad 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov: storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: Akt o skupni izvedbi
posla.
III.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila:
izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za
opravljanje dejavnosti; potrdilo ministrstva,pristojnega za pravosodje,da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznjivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kazjivega
dejanja ni pravnomočno obsojen; izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON 2,
poročilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje tri mesece in potrdilo da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših dobav
v zadnjih treh letih; dokumenti o ustreznost,
kater izdajajo pooblaščeni organi ali druge
neodvisne organizacije za nadzor kakovosti
blaga; certiﬁkati in izjave pooblaščene organizacije za ponujeno blago.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok plačila,
3. rok dobave,
4. način plačila,
5. kakovost ISO.
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: 17. 2. 2005.
Cena:
15.000
SIT,
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428-dobava lesenih
drogov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 2. 2005 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 14. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005
ob 12.30; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Elektro Primorska Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-498/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Metod Brešan, univ. dipl. inž., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-67-00, faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.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.I.
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: 20/2004-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
betonski drogovi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča na lokacijah
Elektro Primorske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1209
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila nad 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila:
izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za
opravljanje dejavnosti; potrdilo ministrstva,pristojnega za pravosodje,da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni pravnomočno obsojen;Izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; Potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON 2,
poročilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje tri mesece in potrdilo da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših dobav
v zadnjih treh letih; dokumenti o ustreznosti,
katere izdajajo pooblaščeni organi ali druge
neodvisne organizacije za nadzor kakovosti
blaga; certiﬁkati in izjave pooblaščene organizacije za ponujeno blago.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. cena,
2. rok plačila,
3. rok dobave,
4. način plačila,
5. kakovost ISO.
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: 17. 2. 2005.
Cena:
15.000
SIT,
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428-dobava betonskih
drogov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 2. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005
ob 11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Elektro Primorska Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 39
Ob-611/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hočevar, tel.
041/692-056, Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-550, elektronska pošta: mail@LPP.si, internetni naslov: www.jhlj.si/lpp.
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 01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava maziv
in tekočin. Ker izvajamo dejavnost rednega
in izrednega vzdrževanja vozil na različnih
lokacijah je način hranjenje maziv in tekočin
različen. Tako imamo v oddelku servisa
postavljene ustrezne dvoplaščne dva tisoč
litrske (2000 l) posode, ki so namenjene za
olja, katerih poraba je večja od ostalih olj.
Ostala maziva in tekočine pa hranimo in
skladiščimo v originalnih embalažah (sodi,
plastične posode, plastenke…).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno
potrebujemo okvirno:
– 60.000 litrov raznih vrst olj,
– 900 kg raznih masti in
– 14.600 litrov raznih tekočin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 10. 3. 2005 in/ali konec
9. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
II. fazi postopka bo moral ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini do 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: so 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: pogodba o skupnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sodelujoči izvajalci in
ki mora natančno opredeliti nosilca posla ter
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež: da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS. Dokazilo mora izkazovati
zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem. ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
4. potrdilo izdano s strani Okrožnega
sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečajnem ali likvidacijskem

Št.

4 / 14. 1. 2005 /

Stran

333

postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, samostojni podjetnik pa davčno
napoved za leto 2003, potrjeno s strani
izpostave DURS ter poročilo poslovne
banke, pri kateri ima odprt račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za zadnjih šest mesecev pred objavo javnega razpisa. Predložena dokazila ne
smejo biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. izjava ponudnika, da je usposobljen in
sposoben izvesti predmet javnega naročila,
2. pogodba s koncesionarjem za odvoz
in uničenje izrabljenih maziv, tekočin, embalaže, čistilcev in mastnih krp,
3. izpolnjeni obrazci potrdil o strokovnih
priporočilih ponudnika, s katerimi dokazuje,
da je ponudnik v zadnjih 5 letih z mazivi in
tekočinami oskrboval najmanj 5 pogodbenih
partnerjev z letno vrednostjo dobave večjo
od 20 mio SIT,
4. izjava ponudnika, da zagotavlja možnost brezplačne analize in izdaje mnenja
strokovne osebe o stanju analiziranih olj in
tekočin,
5. izjava, da ponudnik zagotavlja zahtevane količine za vse razpisane postavke,
6. izjava ponudnika, da maziva in tekočine ustrezajo speciﬁkacijam in standardom
kakovosti, navedenim v 4. poglavju razpisne
dokumentacije.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
2. izjava ponudnika, da v zadnjih 12
mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno
razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
3. izjava ponudnika, da rok plačila ni
krajši od 45 dni od prejema računa,
4. izjava, da dobavni rok ne bo daljši od
2 dni od prejema pisnega naročila naročnika
fco delavnice naročnika – razloženo,
5. izjava, da rok za rešitev reklamacije ne
bo daljši od 5 dni od prejema pisnega obvestila naročnika o reklamaciji in da rok za
izvršitev reklamacije ne bo daljši od 3 dni od
rešitve reklamacije,
6. izjava o resničnosti podatkov,
7. izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
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 17. 2. 2005 vsak
delavnik med 8. in 12. uro na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva
Papež.
Cena 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 03100 1005605502 pri
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SKB, z namenom nakazila »plačilo razpisne
dokumentacije za JN 01/04 – ponudba za
dobavo maziv in tekočin« ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški
promet d.o.o.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 2. 2005 do 12.
ure; na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski
potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 31. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi postopka ni predvidenega javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005
ob 12. uri; Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
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: 10. 1. 2005.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Storitve
Ob-610/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Franci Cvibovšek,
Trg revolucije 12 – služba za investicije in
zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44 int. 401, elektronska pošta:
franci.cvibovsek@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda, Trg
revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44 int. 458, faks 03/565-21-33,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Pavčnik, Trg revolucije 12
– služba za investicije in zapiranje,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-61-44
int. 499, faks 03/565-21-34, elektronska
pošta: barbara.pavcnik@rth.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija površine nad Kotnim poljem –
2. faza in priprava materiala za pnevmatski zasip.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: površina RTH, d.o.o.
Trbovlje.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): priloga 1 B, kategorija
27 – druge storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sanacija površine nad Kotnim poljem
– 2. faza,
– priprava materiala za pnevmatski
zasip.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– bančno
garancijo
za
resnost
ponudbe,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: način plačila 90 dni ali več po
izdaji računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: v skladu s prvim in četrtim
odstavkom 42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec s
podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v skladu z 2.a, b, č, g, h točko drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; dela se bodo
izvajala v skladu z Zakonom o rudarstvu
(ZRud-UPB1) Ur. l. RS, št. 98/2004 in Pravilnikom o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč rudnin Ur. l. SFRJ, št.
4/86 in 62/87.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: ob dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na razpolago od dneva objave javnega razpisa dalje pri kontaktni osebi, plača se ob
dvigu na blagajni RTH, predstavnik ponud-

nika mora imeti s seboj vse podatke,
potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 2. 2005 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 22. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2004
ob 12. uri, Trbovlje, Trg revolucije 12, (sejna
soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-612/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Franci Cvibovšek,
Trg revolucije 12 – služba za investicije in
zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144 int. 401, elektronska pošta:
franci.cvibovsek@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda, Trg
revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144 int. 458, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije
12 – služba za investicije in zapiranje, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144 int.
499, faks 03/56-52-134, elektronska pošta:
cvetkapp@rth.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH, sanacija razpok v pobočju
Žrebljevega hriba in prevozi separacijske
jalovine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: površina RTH, d.o.o.
Trbovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): priloga 1B, kategorija
27 – druge storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– urejanje površine v pridobivalnem
prostoru RTH,
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– sanacija razpok v pobočju Žrebljevega
hriba – 2. faza,
– vzdrževanje površin neposredno nad
odkopnimi polji,
– prevozi separacijske jalovine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– bančno
garancijo
za
resnost
ponudbe,
– izjavo ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: način plačila 90 dni ali več po
izdaji računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: v skladu s 1. in 4. odstavkom 42. člena ZJN-1-UPB1
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec s
podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v skladu z 2. a, b, č, g, h točko
drugega odstavka 42. a člena ZJN-1UPB1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; dela se bodo
izvajala v skladu z Zakonom o rudarstvu
(ZRud-UPB1) (Ur. l. RS, št. 98/04) in Pravilnikom o tehničnih normativih za površinsko
izkoriščanje ležišč rudnin (Ur. l. SFRJ, št.
4/86 in 62/87).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV, valuta: ob
dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na razpolago od dneva objave javnega razpisa dalje pri kontaktni osebi, plača se ob
dvigu na blagajni RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s seboj vse podatke,
potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 2. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2005
ob 10. uri, Trbovlje, Trg revolucije 12 (sejna
soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-227/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
kontaktna oseba: Barbara Štukelj, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-23-50, faks 01/425-98-23, elektronska pošta: barbara.stukelj@ess.gov.si, internetni naslov: www.ess.gov.si.
II.5) Kratek opis: stalna dobava pisarniškega in drugega potrošnega materiala v
obdobju januar – junij 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,083.333 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. 961-4/02: SET trgovina,
d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 57,083.333 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 41 z dne 9. 5. 2002,
Ob-68635/02.
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. 1. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 025-16/2004
Ob-346/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mladen Hladnik, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-00-51,
faks +386/1/423-53-61, elektronska pošta:
Mladen.Hladnik@zgs.gov.si,
internetni
naslov: www.gov.si/zgs/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: potrošni računalniški material.
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II.5) Kratek opis: tonerji, kartuše in trakovi za različne tiskalnike, papir, folije,
digitalni mediji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. rok dobave,
3. procent popusta na redni prodajni program.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 38: DZS, založništvo in trgovina, d.d., Divizija Veleprodaja,
kontaktna oseba: Peter Petkovšek, vodja
Oddelka javnih naročil, Dalmatinova ulica
2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48, elektronska pošta: Peter.petkovsek@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena 20,604.860,46 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 119 z dne 5. 11.
2004, št. 025/2004, Ob-29764/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-16/2004
Ob-347/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-00-51,
faks +386/1/423-53-61, elektronska pošta:
Mateja.Garafolj@zgs.gov.si,
internetni
naslov: www.gov.si/zgs/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pisarniški material.
II.5) Kratek opis: potrošni pisarniški
material po razpisni dokumentaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
1. cena,
2. rok dobave,
3. odstotek popusta.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 39: DZS, Založništvo
in trgovina d.d. Ljubljana, kontaktna oseba:
Marko Tomaževič, Letališka cesta 30, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-21, faks
01/524-58-96,
elektronska
pošta:
dzs@dzs.si,
internetni
naslov:
http://www.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena: 9,362.267,48 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 119 z dne 5. 11.
2004, št. 025/2004, Ob-29763/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-351/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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
1444.00.0.0-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 015/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih
materialov za zimsko sezono 2004/2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 376,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.80,
2. rok plačila – ponder 0.10,
3. sposobnost ponudnika – ponder
0.10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 015/B/04-JR: javni razpis
za javno naročilo se razveljavi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 015/B/04-JR.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004,
Ob-22000/04; 2004/S 159-138070 z dne
17. 8. 2004.
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. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-352/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 032/B/03.
II.5) Kratek opis: dobava pogonskih
goriv.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 032/B/03: javni razpis za
javno naročilo se razveljavi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 032/B/03.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 28. 11.
2003, Ob-106445.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-353/05
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. 01/587-91-27,
faks 01/587-94-06, elektronska pošta:
Gnoc@onko-i.si,
internetni
naslov:
www.onko-i.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OP-INFO-01/04.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme: računalniki, notesniki, tiskalniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-32738/04 z dne 3. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je na to
javno naročilo prejel 3 ponudbe, od teh vse
nepravilne, zato naročilo po tem postopku
skladno s 76. členom ZJN-1 ni bilo oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 82000-8/2004
Ob-354/05
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: Slobodan Stojanović, Ul.
Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel.
+386/2/614-12-50,
faks
+386/2/614-12-54, elektronska pošta: slobodan.stojanovic@maribor.si,
internetni
naslov: http://www.maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup 4 gasilskih
vozil GVC 16/25, podaljšana kabina,
EURO 3, od 156 kW do 180 kW, i=1:1,7,
brez reševalne opreme.

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.: Ob-17175/04: Dumida
d.o.o., kontaktna oseba: Miodrag Zdravković, Spodnje Dobrenje 42a, 2211 Pesnica pri
Mariboru, Slovenija, tel. +386/2/654-47-01,
faks +386/2/654-47-00, elektronska pošta:
dumida@dumida.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 135,355.040 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:
22. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004,
Ob-17175/04.
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. 1. 2005.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Ob-356/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Vrhnika d.d., kontaktna
oseba: Jožica Rupnik, Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/75-05-062,
faks 01/75-52-013, elektronska pošta:
jozica.rupnik@kpv.si, internetni naslov:
www.kpv.si.
I.2) vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/11-04/04.
II.5) Kratek opis: zvonasti poliestrski
zabojniki za ekološke otoke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,798.950 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– dobavni pogoji – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/11-04/04: Exprum d.o.o.,
kontaktna oseba: Roman Piškur, Celovška
cesta 62, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-38-33, faks 01/434-75-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,794.500 SIT.
Valuta: 50 dni.
V. 2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/11-04-04.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 (ena je
bila nepravilna).
VI. 5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 107, Ob-25894-04 z
dne 1. 10. 2004.
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. 1. 2005.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Ob-357/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Odsek
za splošne zadeve, kontaktna oseba: Alenka
Petkovšek, Prešernov trg 2, 1000 Ljubljana,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-11-70, faks
01/306-12-02,
elektronska
pošta:
alenka.petkovsek@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila:blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/301220.
II.5) Kratek opis: nabava pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala
za potrebe Mestne občine Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 118,333.333 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: maks. 100 točk,
– popust na uradni cenik za pisarniški,
računalniški in potrošni material izven speciﬁkacije: maks. 20 točk,
– prisotnost ISO certiﬁkata: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/301220.
Za sklopa A in G: DZS, Založništvo in
trgovina, Divizija Veleprodaja d.d., kontaktna oseba: Damjan Jurjevčič, Letališka 30,
1538 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-67-115, faks 01/52-49-105, elektronska pošta: damjan.jujevcic@dzs.si.
Za sklope B, C, D, E, F: Extra Lux d.o.o.,
kontaktna oseba: Tadej Poboljšaj, Cesta na
Brdo 49, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-25-653, faks 01/24-25-667,
elektronska pošta: administracija@extralux.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbo, ki se je upoštevala (brez DDV):
Za sklop A in G: vrednost pogodbe:
50,788.641,20 SIT z DDV.
Za sklope B, C, D, E, F: vrednost
pogodbe: 17,995.564,80 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: 4022-245/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; stran 5242 / Ur. l. RS, št. 81-84 z
dne 30. 7. 2004.

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. 1. 2005.
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
pravne, kadrovske in splošne zadeve,
Odsek za splošne zadeve
Ob-360/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, kontaktna oseba: Jožica Novak,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/237-42-62, faks 04/237-42-99, elektronska pošta: dekanat@fov.uni-mb.si, internetni naslov: www.fov.uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/2004.
II.5) Kratek opis: nabava tujih serijskih
publikacij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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. 8/2004: J.V. Valvasor
d.o.o., kontaktna oseba: Veronika Polajnar,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/252-79-10, faks 01/252-79-09, elektronska pošta: j.v.valvasor@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,546.424,85 SIT;
najnižja ponudba 14,546.424,85 SIT, najvišja ponudba 19,062.117,92 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2005.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Ob-371/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba:
Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01,
elektronska
pošta:
simona.petrovic@zavod-dornava.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: 352/2004-4.
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II.5) Kratek opis: dobava kurilnega olja
ekstra lahko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,300.000 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. 352/2004-4: Petrol d.d.
Ljubljana, kontaktna oseba: Breda Merc,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija,
tel. 02/609-62-55, faks 02/609-62-53.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,873.333,33 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: 352/2004-4.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 111 z dne 15. 10.
2004, Ob-27011/04.
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. 1. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-488/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11,
faks 01/477-97-13, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 8/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava in montaža nadgradenj za
komunalna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena brez davka: 50 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 15 točk,
– reference za smetarska vozila v Sloveniji – nad 10 vozil: 15 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– rok za dobavo rezervnih delov: 10
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 8/04: Atrik d.o.o.,
Litijska 261, 1261 Ljubljana Dobrunje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,150.000 SIT, ali
najnižja ponudba: 31,150.000 SIT, najvišja
ponudba: 31,150.000 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: JR B 8/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 10. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 87 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21306/04.
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. 1. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-501/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Marko Kovačič,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-99-27, faks +386/1/300-99-37,
elektronska pošta: marko.kovacic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2004-DARS.
II.5) Kratek opis: nabava komunikacijske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1 – telekomunikacijska oprema: Iskra Transmission, d.d., kontaktna oseba: Andrej Kregar, Stegne 11,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/500-33-50, faks +386/1/500-35-00,
internetni naslov: http://www.iskra tr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,628.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: sklop 2 – oprema za monitoring prometa podatkov: Skupina Atlantis,
kontaktna oseba: Arian Debeljak, Šlandrova
2, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
+386/1/589-52-20, faks +386/1/589-52-30,
internetni naslov: http://www.atlantis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,043.824 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: sklop 3 – oprema za
usmerjanje podatkov: NIL podatkovne
komunikacije d.o.o., kontaktna oseba: Uroš
Dozet, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/474-65-00, faks
+386/1/474-65-01,
internetni
naslov:
http://www.nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,518.286 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/2004-DARS.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27004/04.
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. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Ob-591/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna
oseba: Jožica Miklavčič Kerš, univ. dipl.
ekon., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-100, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: sadje južno,
2. sklop: sadje domače,
3. sklop: zelenjava,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: meso in mesni izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: mlevski izdelki in testenine,
8. sklop: splošno prehrambeno blago,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki,
10. sklop: čaji,
11. sklop: zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,800.000 SIT za leto 2005.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1, 10 in 11: Mercator, d.d.,
kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
709.682,03 SIT, najvišja ponudba: 864.295
SIT (javno naročilo št. 1); najnižja ponudba:
540.257,10
SIT,
najvišja
ponudba:
725.651,17 SIT (javno naročilo št. 10); najnižja ponudba: 1,195.155,70 SIT, najvišja
ponudba: 1,605.821 SIT (za javno naročilo
št. 11).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 in 3: Sadex d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska cesta
105, 3311 Šempeter v Savinjski Dolini, Slovenija, tel. 03/703-23-00, faks 03/703-23-04,
elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 782.570
SIT, najvišja ponudba: 1,029.446,06 SIT
(javno naročilo št. 2); najnižja ponudba:
2,963.484,38 SIT, najvišja ponudba:
4,265.162 SIT (javno naročilo št. 3).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 in 8: ERA d.d., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3504 Velenje, Slovenija, tel. 03/42-68-410,
faks 03/42-68-416, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,152.881 SIT; najvišja ponudba: 1,481.867
SIT (javno naročilo št. 7); najnižja ponudba:
9,533.506,84 SIT, najvišja ponudba:
9,839.700,49 SIT (javno naročilo št. 8).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Kruh Pecivo d.d., kontaktna oseba: Janko Intihar, vodja prodaje,
Ulica Jožice Flander 2 , 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/461-25-51, faks 02/461-38-18,
elektronska pošta: prodaja@kruh-pecivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
2,088.921,65 SIT, najvišja ponudba:
2,698.599,42 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Celjske mesnine d.d.,
kontaktni osebi: Silvo Jevšnik in Jelka Rihter, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks 03/425-52-50 in
03/425-52-33,
elektronska
pošta:
jelka.rihter@cejske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
8,364.120 SIT, najvišja ponudba: 9,006.868
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: M. M. Kaučič d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija,
tel. 02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
721.255,30 SIT, najvišja ponudba: 937.200
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Ljubljanske mlekarne
d.d., obrat Maribor, kontaktna oseba: Eva
Mardausl, Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/480-59-92 in 02/480-59-57,
faks 02/471-11-50, elektronska pošta:
andrej.kompan@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,102.018,12 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
– 6. 12. 2004 (za javno naročilo št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9 in 11);
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– 13. 12. 2004 (za javno naročilo št. 8
in 10).
VI.4) Število prejetih ponudb:
– 5 (za javno naročilo št. 1, 2, 3 in 4),
– 4 (za javno naročilo št. 6, 10 in 11),
– 3 (za javno naročilo št. 7),
– 2 (za javno naročilo št. 8),
– 2 in 1 nepravočasna (za javno naročilo
št. 5),
– 1 (za javno naročilo št. 9).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9. 2004,
Ob-24626/04, št. 465/04, stran 6296 in
6297.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
– trajanje dobave blaga od 1. 1. 2005 do
28. 2. 2005 (za javno naročilo št. 1, 2 in 3),
– trajanje dobave blaga od 1. 1. 2005 do
31. 5. 2005 (za javno naročilo št. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 in 11).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-675/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ivana Cankarja, kontaktna
oseba: Vinko Bizjak, Lošca 1, 1360 Vrhnika,
Slovenija,
tel.
01/750-68-76,
faks
01/750-68-80,
elektronska
pošta:
vinko.bizjak@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: Jeseniške
mesnine d.d., Sp. Plavž 14, Jesenice; Litijska mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 9,348.959,90 SIT; 10,286.885
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,892.437,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 161.415 SIT; 212.117,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene ribe: Mariva Marikultura
d.o.o., Liminjanska 111, Portorož.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,573.575 SIT; 2,151.600,57
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana; Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 7,083.418,50 SIT; 9,338.293,40
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14,
Ajdovščina; Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 5,234.467,06 SIT; 7,158.200
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Pekarna Pečjak, Dolenjska c. 442, Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,885.434,91 SIT; 4,941.875,32
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana; Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,105.399,84 SIT; 1,290.765,66
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,820.112,50 SIT; 5,791.872,75
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Impuls
d.o.o., Motnica 11/1, Domžale.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,040.969,85 SIT; 1,254.419,83
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana – Črnuče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 345.518,25 SIT; 430.107,80
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana; Impuls d.o.o., Motnica 11/1, Domžale.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,458.610 SIT; 2,536.736,51
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Impuls
d.o.o., Motnica 11/1, Domžale.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,191.743,96 SIT; 3,370.426,13
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:
8. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 24.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 117 z dne 29. 10.
2004, Ob-29123/04.
Osnovna šola Ivana Cankarja
Ob-676/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: MIR d.d., Ljutomerska 28a, Gornja Radgona; Litijska
mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,735.493,40 SIT; 2,974.874,45
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,864.030 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 94.937,50 SIT; 124.775 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene ribe: Mariva Marikultura
d.o.o., Liminjanska 111, Portorož.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 282.859,50 SIT; 387.813,67
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana;
Pomurske mlekarne d.d., Industrijska 10,
Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,722.451,64 SIT; 4,170.586,61
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14,
Ajdovščina; Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 8,186.158,02 SIT; 9,842.500
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Pekarna Pečjak, Dolenjska c. 442, Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,147.293,14 SIT; 3,535.080,82
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana; Pekarna Pečjak,
Dolenjska c. 442, Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 434.633,56 SIT; 565.201,69
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,944.017,30 SIT; 4,588.250
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Impuls
d.o.o., Motnica 11/1, Domžale.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 732.051,36 SIT; 744.550,98
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana – Črnuče;
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 415.934,75 SIT; 524.867,20
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana; Impuls d.o.o., Motnica 11/1, Domžale.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,302.350,50 SIT; 4,427.258,96
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Impuls
d.o.o., Motnica 11/1, Domžale.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,274.441,98 SIT; 3,476.877,79
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: Sava Trade d.d., Cesta v
Mestni Log 90, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 104.054 SIT; 140.389,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: ostali izdelki za čiščenje: Sava Trade
d.d., Cesta v Mestni Log 90, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala: cena: 769.780,44 SIT; 1,383.763,08
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: Sava Trade d.d.,
Cesta v Mestni Log 90, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 830.472 SIT; 1,216.098 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: PVC vrečke: Sava Trade d.d., Cesta
v Mestni Log 90, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 55.680 SIT; 78.048,80 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 117 z dne 29. 10.
2004, Ob-29148/04.
Osnovna šola Antona Martina Slomška
Ob-751/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mitja
Anžur, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-42, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: razpis.sw2004@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-03-IT/2004.
II.5) Kratek opis: nakup programske
opreme za podporo pisarniškemu poslovanju in strežnikom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,600.000 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. Jav-raz-03-IT/2004: Skupina Atlantis d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Pavlič, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija,
tel.
01/589-52-20,
faks
01/589-52-30, elektronska pošta: info@atlantis.si,
internetni
naslov:
http://www.atlantis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,446.280,61 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. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26231/04 z dne 1. 10. 2004.
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. 1. 2005.
Banka Slovenije
Ob-753/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mitja
Anžur, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-42, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: razpis.pc2004@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-IT/2004.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
oprema za podporo pisarniškemu poslovanju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,230.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ustreznost tehničnim zahtevam razpisa, ceno opreme, odpravo napak, garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Jav-raz-01-IT/2004:
SRC.SI, sistemske integracije d.o.o., kontaktna oseba: Janez Bostner, Tržaška c.
116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: src@src.si, internetni naslov:
http://www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,318.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23327/04 z dne 3. 9. 2004.
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. 1. 2005.
Banka Slovenije
Ob-755/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kočevje d.o.o., kontaktna oseba:
Bizjak Vladimir, Tesarska ulica 10, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-12-60, faks
01/895-16-97,
internetni
naslov:
www.kocevje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04-I/1.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja v letih 2005
in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna vrednost ponudbe do 80 točk,
– plačilni rok do 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-04-I/1: Petrol d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Gregor Gerjevič, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 07/373-03-00, faks 07/373-02-12,
internetni naslov: www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 78,499.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 04-I/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 122 z dne 12. 11.
2004, Ob-30244/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo je bilo
oddano 23. 12. 2004, medtem ko je rok za
vložitev zahteve za revizijo potekel 7. 1.
2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-769/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Barbara Rems, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/201-61-00, faks
04/201-61-10, elektronska pošta: uprava@gorenjske-lekarne.si, internetni naslov:
www.gorenjske-lekarne.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 Žiri.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 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:
Silvatica Mengeš d.o.o., Gorenjska cesta 7,
1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,991.319,20 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:
25. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28920/04.
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: 4. 1. 2005.
Gorenjske lekarne, Kranj
Ob-778/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Damjan Križman,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-21-36, faks 01/478-21-62, elektronska pošta: damjan.krizman@gov.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:
72.25.32.00-5, 72.25.00.00-2, 72.25.20.00-6,
30.23.31.31-8, 32.42.20.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 003/2004-MZZ.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: sistemska podpora za centralni strežniški sistem in sistem za
shranjevanje podatkov (IBM visokorazpoložljivi diskovni podsistem),
– sklop 2: pogarancijsko vzdrževanje
centralnega strežniškega sistema,
– sklop 3: pogarancijsko vzdrževanje
sistema za shranjevanje podatkov (IBM
visokorazpoložljivi diskovni podsistem),
– sklop 4: nadgradnja sistema za
shranjevanje podatkov (IBM visokorazpoložljivi diskovni podsistem),
– sklop 5: nadgradnja aktivne opreme
LAN.
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. 003/2004-MZZ
(sklopi 1, 2, 3, 4): SIMT d.o.o., Industrijska
cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-62-00, faks 01/786-42-02, elektronska pošta: info@simt.si, internetni naslov:
http://www.simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 38,766.708 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. 003/2004-MZZ (sklop
5): Smart Com d.o.o., Brnčičeva 54, 1001
Ljubljana-Črnuče,
Slovenija,
tel.
01/561-16-06, faks 01/561-23-73, elektronska pošta: marketing@smart-com.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 19,833.796 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: 003/2004-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28624/04 z dne 18. 10. 2004.
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. 1. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 091-5-13/04
Ob-782/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-77-11,
faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sistem za lasersko
mikrodisekcijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 091-5-1/04: Mikro + Polo
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
univ. dipl. inž. bioteh., Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-00, faks
02/614-33-20, elektronska pošta: Info mikropolo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,368.040 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:
6. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9. 2004,
Ob-24627/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Ob-783/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.11.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-055/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: ultrazvočna naprava
za čiščenje ﬁlma.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 90,
– reference – 10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-055/2004-E-ODP/B:
RTI (UK) LTD, kontaktna oseba: Mark
McMullon, Unit 6 Swan Wharf Business
Centre, Waterloo Road, Uxbridge, Middlesex,
Middlesex,
Anglija,
tel.
+44/1895-274-692, faks +44/1895-274-692,
elektronska pošta: Chrisc@rtiuk.co.uk.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
18,169.958,43 SIT, najvišja ponudba
21,072.236,12 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-055/2004-EODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27394/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-794/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za šport Slovenije, kontaktna oseba:
Taja Paternost, Celovška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-60-62, faks
01/230-60-84,
elektronska
pošta:
taja.paternost@spic.si, internetni naslov:
www.spic.si.
II.5) Kratek opis: medalje, pokali, spominske plakete.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 60 točk,
– reference in dosedanje sodelovanje –
20 točk,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč
– 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
DVZ Ponikve, kontaktna oseba: Rihard
Gasparič, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,177.429.70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 117 z dne 29. 10.
2004, Ob-7370/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Zavod za šport Slovenije
Ob-795/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Braslovče, kontaktna oseba:
Emilijan Ribič, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-23-50, faks
03/703-23-59,
elektronska
pošta:
andreja.zupan@guest.arnes.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: ZJN-01/04.
II.5) Kratek opis: nabava materiala in
živil za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,875.435 SIT. To je letna vrednost.
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IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: kruh in pekovsko pecivo:
Žito d.d., kontaktna oseba: Marjana Jerala,
Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks 01/524-56-59,
elektronska pošta: marjana.jerala@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,351.940 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: ZJN-01/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-26387/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Osnovna šola Braslovče
Ob-796/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.00.00.00-7 30.00.00.00-9; dodatni predmeti:
21.12.54.00-9,
21.12.56.91-5,
30.19.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pisarniški material za obdobje treh let.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 28/B: Mladinska knjiga
trgovina, d. d., kontaktna oseba: Mirjam
Potočnik, Slovenska 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/560-54-00,
faks
01/588-74-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala, cena: 91,711.694,58 SIT brez DDV,
najnižja ponudba 91,711.694,58, najvišja
ponudba 108,698.399,55 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:
6. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20271/04 z dne 23. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-797/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.00.00.00-2, 40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: električna energija za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2006.
II.5) Kratek opis: električna energija 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Mrila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) me in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 95/B: Elektro Gorenjska,
d.d., kontaktna oseba: Karmen Šmon, Ulica
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-83-207, faks 04/20-83-294.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 77,287.587,15 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26651/04 z dne 8. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-355/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba:
Ivo Vrtačnik, C. 9. avgusta, 1410 Zagorje ob
Savi, Slovenija, tel. 03/565-57-00, faks
03/566-40-11,
elektronska
pošta:
ivo.vrtacnik@zagorje.si, internetni naslov:
www.zagorje.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): 502,2.
II.5) Kratek opis: zapiranje deponije
komunalnih odpadkov v opuščenem
kamnolomu IGM-a v Zagorju ob Savi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 353-157/2003: Cestno
podjetje Ljubljana d.d., kontaktna oseba:
Bojan Hočevar, u.d.i.g., Stolpniška 10, 1112
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-14-44, faks
01/437-30-52.
V.1.2)Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi,ki se je upošte-
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vala (brez DDV): cena: 45,255.738,15 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost,da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradne objave, št. 116-117 z dne
29. 10. 2004, Ob-29150/04.
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. 1. 2005.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-504/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks 01/47-10-503,
elektronska
pošta:
dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni naslov: www.stanovanjskiskladrs.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 predmet, glavni besednjak:
45.11.11.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-9-G/2004.
II.5) Kratek opis: rušenje obstoječih
objektov na območju urejanja VS 3/5
Brdo in VP 3/2 Brdo-jug v Ljubljani.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-9-G/2004: GP Bežigrad d.d., Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,993.568 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: 2305-9/04.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29956/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-615/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, kontaktna oseba: Milena
Todorić Toplišek, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-42-00,
faks
01/478-42-00,
internetni
naslov:
www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-22/2004.
II.5) Kratek opis: gradnja Študentskega
doma Litostroj – 1. faza v Ljubljani za
naročnika po tem javnem razpisu po
načelu »ključ v roke« s ﬁksno ceno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.274,814.618 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. 404-01-22/2004: Gradis
GP Jesenice d.d., kontaktna oseba: Damjana Bandelj, Cesta Franceta Prešerna 5,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 01/586-45-33,
faks 586-38-30, elektronska pošta: gradis@gradis-jesenice.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.742,435.670 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-22/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 20-21/2004, Ob-6310/04 z dne
5. 3. 2004.
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: 4. 1. 2005.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-619/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, kontaktna oseba: Milena
Todorić Toplišek, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-42-00,
faks
01/478-42-00,
internetni
naslov:
www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-23/2004.
II.5) Kratek opis: nadomestna gradnja
Študentskega doma in prostorov FDV v
Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5 za naročnika po tem javnem razpisu po načelu
»ključ v roke« s ﬁksno ceno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 2.056,039.158 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-01-23/2004: IMOS
d.d., kontaktna oseba: Kastelic Branko,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-33-10, faks 473-33-37, elektronska
pošta: info@imos.si, internetni naslov:
http://www.imos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.958,580.460 SIT;
najnižja ponudba 1.958,580.460 SIT, najvišja ponudba 2.440,005.904 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 1.813,807.000 SIT.
Delež: 92%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Vegrad d.d., kontaktna oseba: Prešernova
9a,
3320
Velenje,
Slovenija,
tel.
03/896-21-00, faks 03/896-22-00.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-23/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 26-29/2004, Ob-8086/04 z dne
26. 3. 2004.
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: 4. 1. 2005.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-621/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, kontaktna oseba: Milena
Todorić Toplišek, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-42-00,
faks
01/478-42-00,
internetni
naslov:
www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-24/2004.
II.5) Kratek opis: gradnja Študentskega
doma na Potočnikovi ulici v Ljubljani za
naročnika po tem javnem razpisu po
načelu »ključ v roke« s ﬁksno ceno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 2.130,825.124 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. 404-01-24/2004: Primorje
d.d., kontaktna oseba: Boštjan Okoren,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-90-000, faks 05/36-90-200,
elektronska pošta: primorje@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.023,246.566,39
SIT; najnižja ponudba 2.023,246.566,39 SIT,
najvišja ponudba 2.865,763.938,49 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: 404-01-23/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 26-29/2004, Ob-8086/04 z dne
26. 3. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
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VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
skladno z 2. točko prvega odstavka 20.
člena Zakona o javnih naročilih oddalo v
postopku s pogajanji brez predhodne objave
javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 4. 1. 2005.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-976/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Ljubomir
Zalezina, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,
Slovenija,
tel.
03/56-54-350,
faks
03/56-44-041, elektronska pošta: zupan@hrastnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis
opis: izgradnja šolske kuhinje v OŠNH Rajka Hrastnik.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
– rok izvedbe del,
– rok plačila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31: GD, podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., Hrastnik, 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 118,305.269,78 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:
16. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 1941504 z dne 16. 7. 2004.
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. 1. 2005.
Občina Hrastnik

Storitve
Ob-345/05
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,
kontaktne osebe: Irena Morel in Mateja
Logar za tehnični del, Barbara Gašperlin za
splošni del, 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: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 80.41.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/26-2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba tečajev tujih jezikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT za obdobje od 1. 2.
2005 do 31. 1. 2007.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena x 100
Cena v točkah = ------------------------------------ponujena cena
Najnižja cena prejme največje število
točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 20,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik lahko za predložene reference
prejme največ 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/26-2004: sklop št.
1 – lokacija Brežice: Panteon College d.o.o.,
Šola za tuje jezike, Ljubljana, kontaktna
oseba: Andrej Toporišič, Škrabčeva 31,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-32-22,
faks 01/280-32-30, elektronska pošta:
andrej.toporisic@panteon.si,
internet
naslov: www.panteon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena najnižje ponudbe:
7,200.000 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007, cena najvišje ponudbe:
7,200.000 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007; vrednost pogodbe: 7,200.000
SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007,
vrednost pogodbe: 3,600.000 SIT brez DDV
od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/26-2004: sklop št.
6 – lokacija Ljubljana: Panteon College
d.o.o., Šola za tuje jezike, Ljubljana, kontaktna oseba: Andrej Toporišič, Škrabčeva 31,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-32-22,
faks 01/280-32-30, elektronska pošta:
andrej.toporisic@panteon.si,
internet
naslov: www.panteon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena najnižje ponudbe:
16,200.000 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007, cena najvišje ponudbe:
17,457.600 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007; vrednost pogodbe: 17,457.600
SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007,
vrednost pogodbe: 8,728.800 SIT brez DDV
od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/26-2004, sklop št.
7 – lokacija Maribor: Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, kontaktna oseba:
Zdravka Jurhar, Maistrova ul. 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-11-11, faks
02/234-11-22, elektronska pošta: info@azmlu.si, internet naslov: www.azm-lu.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala (brez DDV): cena najnižje ponudbe:
3,811.200 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007, cena najvišje ponudbe:
3,811.200 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007; vrednost pogodbe: 3,811.200
SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007,
vrednost pogodbe: 1,870.800 SIT brez DDV
od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/26-2004, sklop št.
8 – lokacija Murska Sobota: Babylon, Jezikovno izobraževanje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Marina Štros
Bračko, Komenskega ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-40-20, faks
01/231-79-80, elektronska pošta: info@babylon.si, internet naslov: www.babylon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena najnižje ponudbe:
974.400 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007, cena najvišje ponudbe: 974.400
SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007;
vrednost pogodbe: 974.400 SIT brez DDV
od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007, vrednost
pogodbe: 487.200 SIT brez DDV od 1. 2.
2005 do 31. 1. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/26-2004, sklop št.
9 – lokacija Nova Gorica: Babylon, Jezikovno izobraževanje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Marina Štros
Bračko, Komenskega ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-40-20, faks
01/231-79-80, elektronska pošta: info@babylon.si, internet naslov: www.babylon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena najnižje ponudbe:
2,755.200 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007, cena najvišje ponudbe:
5,184.000 SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2007; vrednost pogodbe: 2,755.200
SIT brez DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007,
vrednost pogodbe: 1,377.600 SIT brez DDV
od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006.
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:
433-01/26-8/2004/0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 126-127 z dne 26. 11.
2004, str. 8068.
VI.7) Drugi podatki: pogodba se bo z
izbranimi ponudniki sklenila za obdobje od
1. 2. 2005 do 31. 1. 2006. Naročnik bo z
izbranimi izvajalci podaljšal pogodbo z aneksom za obdobje od 1. 2. 2006 do 31. 1.
2007 v primeru obojestranskega zadovoljstva ter v primeru, da bo za navedeno obdobje sprejet proračun, ki bo zagotavljal
ustrezno višino sredstev.
Za sklop št. 2 (lokacija Celje), sklop št. 3
(lokacija Dravograd), sklop št. 4 (lokacija
Jesenice), sklop št. 5 (lokacija koper) in
sklop št. 10 (lokacija Sežana) naročnik ni
oddal javnega naročila po tem postopku (z
javnim razpisom po odprtem postopku), ker
za posamezni sklop sploh ni pridobil nobene
ponudbe oziroma je za posamezni sklop pridobil nepravilno/-e ponudbo/-e.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-361/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, kontaktna oseba: Jožica Novak,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/237-42-62, faks 04/237-42-99, elektronska pošta: dekanat@fov.uni-mb.si, internetni naslov: www.fov.uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/2004.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov fakultete.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 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. 7/2004: Hernaus d.o.o.,
kontaktna oseba: Matija Časl, Kopališka
cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-36-00,
031/747-544,
faks
03/898-36-20, elektronska pošta: ljubljana@hernaus.si;
internetni
naslov:
www.hernaus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,162.732,80 SIT;
najnižja ponudba 10,162.732,80 SIT, najvišja ponudba 12,960.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
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.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2005.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Ob-362/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Urad vlade RS za informiranje, kontaktna
oseba: Jože Osterman, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-26-00, faks
01/251-23-12,
elektronska
pošta:
joze.osterman@gov.si, internetni naslov:
www.uvi.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 26. Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do 27 strinjate z objavo
tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
92.40.00.00-5.

II.5) Kratek opis: storitev (izdaja dnevnih novic).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 296,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 57/2004: Slovenska
tiskovna agencija, d.o.o., Tivolska cesta 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-01-00,
faks 01/434-29-70, internetni naslov:
www.sta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 296,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 12. 2004.
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. 1. 2005.
Urad vlade RS za informiranje
Ob-499/05
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-062/2004-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje WANCISCO strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,800.000 SIT (z 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. RTV-062/2004-1L-ODP/S:
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Padlauf,
Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-65-00, faks 01/474-55-01, elektronska pošta: info@atlantis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 239.330,40 SIT
mesečni
pavšal;
najvišja
ponudba
298.087,20 SIT mesečni pavšal.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-062/2004-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-32697/04.
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. 1. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-500/05
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: 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-058/2004-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje standardne strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT (z 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. RTV-058/2004-1L-ODP/S:
EC d.o.o., kontaktna oseba, Andrej Zavadlav, Metelkova 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-25-42, faks 01/433-10-27,
elektronska pošta: zavadlav@ecdoo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,200.000 SIT (z
DDV).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-058/2004-1L-ODP/S:
LANCom d.o.o., kontaktna oseba: Albert
Teichman, Tržaška c. 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-02-00, faks 01/330-02-09,
elektronska pošta: tehnika@lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 800.000 SIT (z
DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-058/2004-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 29. 10.
2004, Ob-28977/04.
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. 1. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
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Št. 268-326/2004
Ob-505/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: Marija
Deban, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-22, faks 02/234-14-52,
elektronska pošta: dzp-info@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6a.
II.5) Kratek opis: zavarovanje Javne
železniške infrastrukture in postajnih
poslopij za leto 2005 za naslednje zavarovalne vrste: požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki, strojelomno
zavarovanje, zavarovanje vlomske tatvine in ropa, zavarovanje elektronskih,
telekomunikacijskih in signalno varnostnih naprav, zavarovanje elektronike –
programska oprema in nosilci podatkov,
zavarovanje pred odgovornostjo naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 596,538.028 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. višina premije,
2. vsebina zavarovalnih pogojev,
3. plačilo odškodnine in/ali zavarovalnine,
4. reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo ni bilo oddano v skladu z 77.
členom ZJN-1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 107-26118/04 z dne 1. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 1. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-589/05
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, Kardeljeva ploščad
25, 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 260/2004-ODP
nezgodno zavarovanje oseb MORS.
II.5) Kratek opis: nezgodno zavarovanje oseb MORS v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
davka od prometa zavarovalnih poslov):
73,083.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 260/2004-ODP:
Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper, kon-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
taktna oseba: Sandi Oblak, Ljubljanska
cesta 3a, 6503 Koper, Slovenija, tel.
05/66-43-108, faks 05/66-43-402.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez davka od prometa zavarovalnih
poslov): cena 88,871.433,07 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 108-109 z dne 8. 10.
2004, Ob-26647/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/05-Marjana Logar
Ob-590/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00470.
II.5) Kratek opis: postopek s pogajanji
brez predhodne objave po 3. točki prvega
odstavka 20. člena ZJN-1-UPB1 za:
izdelava sistema zbiranja in vrednotenja
podatkov iz monitoringa odpadnih voda
iz AC z dopolnitvami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,280.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Inštitut FGG d.o.o.,
kontaktna oseba: prof. dr. Franci Steinman,
univ. dipl. inž. grad., Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,850.000 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: 2004/00470.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 12. 2004.
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: 7. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-592/05
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, Kardeljeva ploščad
25, 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 259/2004-ODP
zavarovanje prevoznih sredstev MORS.
II.5) Kratek opis: zavarovanje prevoznih sredstev MORS v letu 2005: cestnih
motornih vozil (osebna vozila, tovorna
vozila, avtobusi, priključna vozila, delovni
stroji, motocikli) in tirnih vozil ter zračnih in
vodnih plovil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
davka od prometa zavarovalnih poslov):
494,929.577 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 259/2004-ODP:
Zavarovalnica Triglav d.d., kontaktna oseba:
Aleš Vuga, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/47-47-200,
faks
01/23-01-393.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez davka od prometa zavarovalnih
poslov): cena 542,168.883 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
404-08-399/2004-27.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 108-109 z dne 8. 10.
2004, Ob-26648/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-613/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba:
Igor Štraus, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-28-23, faks
01/478-27-43 ali 01/478-29-32, elektronska
pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/durs/.
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I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: Priloga IA, računalniške storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24/2004 – Oracle.
II.5) Kratek opis: pravice do nadgradenj
sistema z novimi verzijami, popravke
obstoječih verzij, tehnično podporo za
brezhibno in nemoteno delovanje sistema
in strokovno svetovanje za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 24/2004 – Oracle:
Oracle Software d.o.o., Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,036.847,58 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:
14. 12. 2004.
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: 7. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-617/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559,
faks 01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 8.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.13.16.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-11-S/2004.
II.5) Kratek opis: razvojno raziskovalni
projekt izvedbe stanovanjske ankete.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vsebina in obseg raziskovalno razvojnega projekta,
– reference,
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-11-S/2004: Fakulteta
za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,074.816,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-11/04.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11.
2004, Ob-30471/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 03/2004
Ob-623/05
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., v imenu Mestne občine Celje,
kontaktna oseba: Petra Kodela Felicijan,
Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-03-00,
faks
03/425-03-10,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si,
internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNST03/2004.
II.5) Kratek opis:
– izdelava predinvesticijske zasnove
(feasibility study) Celostno urejanje
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje;
– izdelava feasibility študije celostnega urejanja odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov na povodju Savinje (vključene so naslednje občine: Celje, Velenje,
Šoštanj, Šmartno ob Paki, Solčava, Štore,
Šentjur pri Celju, Vojnik, Vitanje, Dobrna,
Žalec, Prebold, Tabor, Vransko, Polzela,
Braslovče, Nazarje, Mozirje, Gornji Grad,
Ljubno in Luče).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNST03/2004: Inštitut za
ekološki inženiring d.o.o. (kot vodilni partner
Sporazuma o združenem podjetju Joint Venture, sklenjenim dne 21. 10. 2004 – 55%
vrednosti del), kontaktna oseba: Tomaž
Oberžan, univ. dipl. inž. gradb., Ljubljanska
ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
03/428-45-90, faks 03/428-45-92, elektronska pošta: tomaz.oberzan@iei.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,450.000 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: 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. JNST03/04: Hidrosvet
d.o.o. (kot partner Sporazuma o združenem
podjetju Joint Venture, sklenjenim dne
21. 10. 2004 – 45% vrednosti del), Lava 11,
3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNST03/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 104, Ob-25504/04 z dne 24. 9.
2004, popravek št. 107, Ob-26251/04 z dne
1. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: sredstva za regionalne spodbude.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.,
v imenu Mestne občine Celje
Št. 11/2005
Ob-624/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Murska Sobota, kontaktna oseba: Liljana Cimerman, Trstenjakova ulica 69, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/522-36-40, faks 02/522-36-52, elektronska pošta: vdcms@siol.net.
I.2) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi varovancev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja cena – 70 točk,
2. tehnična zmogljivost vozila – 10 točk,
3. reference ponudnika – 5 točk,
4. usposobljenost kadra – 5 točk,
5. ostalo – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
prevozi varovancev, javno naročilo št.
JN-02/2004:
1. sklop: Dejan Dvoršak, s. p. Lomanoše
9a, 9252 Gornja Radgona, kontaktna oseba:
Feliks Dvoršak, tel. 02/561-16 84, faks
02/564-16-90,
2. sklop: Branko Vrabelj, s.p. Mota 20,
9240 Ljutomer, kontaktna oseba: Branko
Vrabelj, tel. 02/582-14-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
najnižji in najvišji ponudbi ki se je upoštevala
(brez DDV):
1. sklop: 125 SIT/km,
2. sklop: 105,90 SIT/km.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28404/04 z dne 22. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Varstveno delovni center
Murska Sobota
Št. 1/2005
Ob-781/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, kontaktni osebi: mag. Romana
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Ilc – Lavrič in Blaž Kovač, Škrabčev trg 9A,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-19-53,
faks 01/836-19-56, elektronska pošta:
rdf.sklad@siol.net,
internetni
naslov:
http://www.rdf-sklad.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 8.
II.5) Kratek opis: izdelava analize sektorjev in projektov, ki jih je v Sloveniji
možno izpeljati v obliki projektnega
ﬁnanciranja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. BP 13/2004-BK: Institut za
projektni management in informacijsko tehnologijo, Kotnikova ul. 30, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: BP 13/2004-BK.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 62/2004, Ob-25114/04 z dne
24. 9. 2004.
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. 1. 2005.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 56/42/2005
Ob-784/05
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:
Aleksander Polajner, Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-43,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Aleksander.polajner@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 86.
II.5) Kratek opis: neposredni nadzor
energetskih transformatorjev:izdelava
projektne in tehnične dokumentacije,
dobava in montaža merilne ter programske opreme in šolanje uporabnikov.
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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. 86: ponudnik ni bil izbran,
ker je naročnik ugotovil, da na podlagi detaljnega pregleda ponudbene in razpisne dokumentacije ne more oceniti prispelih
ponudb.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; S 102/2718/2004 z dne 18. 6. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 1. 2005.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Javni razpisi
Ob-593/05
Na podlagi drugega odstavka 75. člena
Zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Ur. l. RS, št 58/02, 45/04-ZdZPKG
in 86/04) in 8. člena Pravilnika o tehničnih,
prostorskih, strokovnih in organizacijskih
pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za
potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin (Ur. l. RS, št. 117/03, 124/03popr., 34/04 - popr. in 135/04), objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Fitosanitarna uprava Republike
Slovenije
javni razpis
za imenovanje organa za potrjevanje in
za dodelitev javnega pooblastila organu
za potrjevanje za vodenje postopka
uradne potrditve semenskega materiala
kmetijskih rastlin
A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organov za potrjevanje semenskega materiala
kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu:
organ za potrjevanje) za semenski material
naslednjih skupin kmetijskih rastlin, ki jih
urejajo predpisi o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin* (v nadaljnjem besedilu: predpisi o trženju):
* Pravilnik o trženju semena žit (Ur. l. RS,
št. 91/03),
Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in
pese (Ur. l. RS, št. 91/03, 38/04),
Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic (Ur. l. RS, št. 91/03, 38/04),
Pravilnik o trženju semena zelenjadnic (Ur.
l. RS, št. 91/03, 28/04),
Pravilnik o trženju semenskega krompirja
(Ur. l. RS, št. 31/04),
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Ur. l. RS, št. 31/04),
Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Ur. l. RS, št. 31/04),
Pravilnik o trženju materiala za vegetativno
razmnoževanje trte (Ur. l. RS, št. 31/04).

– seme žit, krmnih rastlin in pese, oljnic
in predivnic ter zelenjadnic,
– semenski krompir,
– razmnoževalni material in sadike
hmelja,
– razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja,
– material za vegetativno razmnoževanje trte.
B) Upravičenci
Prijavijo se lahko pravne ali ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in
organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin (Ur. l. RS, št. 117/03,
124/03 - popr., 34/04 - popr. in 135/04).
C) Vloga in priloge k vlogi
Zainteresirane pravne in ﬁzične osebe za
vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin morajo v
vlogi navesti naslednje podatke in ji priložiti
naslednja dokazila, izjave ali druge dokumente:
1. podatke o vlagatelju, ki se javlja na
javni razpis:
– naziv in sedež ali osebno ime in naslov
stalnega prebivališča, davčno številko, matično številko poslovnega subjekta oziroma
enotno matično številka občana, osebno
ime zastopnika, telefon, telefaks, elektronsko pošto,
– o pravni organizacijski obliki poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujih
poslovnih subjektov,
– o načinu ustanovitve: osebno ime ali
ﬁrmo in sedež ustanovitelja, poreklo ustanovitvenega kapitala (domači, tuji, mešani),
države ustanovitvenega kapitala (do 5 držav),
– o dejavnosti (registrirane oziroma določene s predpisom ali z aktom o ustanovitvi) in o velikostnem razredu (glede na število zaposlenih),
– za podružnice: vrsto podružnice, za
podružnice tujih poslovnih subjektov tudi državo sedeža poslovnega subjekta;
2. skupino/skupine kmetijskih rastlin iz
točke A), na katero/katere se nanaša vloga;
3. dokazila o kadrovski, strokovni in tehnični usposobljenosti:
– o številu zaposlenih in njihovi strokovni
usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri
organiziranju izvajanja pregledov posevkov
ali nasadov ter vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin),
– o lastništvu ali najemu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh nalog,
povezanih z uradno potrditvijo,
– popisni list ali inventar tehnične opreme za izvajanje predpisanih vzorčenj in testiranj semenskega materiala posamezne
skupine kmetijskih rastlin v skladu s predpisi o trženju ter za tiskanje oziroma izdajo
uradnih etiket in potrdil,
– o razpolaganju z ustrezno računalniško
opremo, ki bo omogočala varno izmenjavo
informacij s Fitosanitarno upravo Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava)
ter drugimi pristojnimi organi Ministrstva za
kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano
(IRSKGH);
4. poslovnik kakovosti, ki mora vsebovati elemente, določene s standardom SIST
EN 45011:1998 – Splošni kriteriji za organe,
ki delujejo na področju certiﬁciranja proizvodov, oziroma najmanj:
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– elemente, določene v prvem in drugem
odstavku 5. člena Pravilnika o tehničnih,
prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih
rastlin,
– podatke o osebi, ki bo pristojna za zagotavljanje vpeljevanja, izvrševanja in vzdrževanja sistema kakovosti kot je določeno s
poslovnikom kakovosti,
– podatke o osebi, ki bo odgovorna za
poročanje upravnemu organu vlagatelja o izvajanju določil iz poslovnika kakovosti z namenom pregledovanja in izboljševanja sistema kakovosti;
5. letni načrt izvajanja uradne potrditve;
6. akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji
pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti
podatkov v skladu s predpisi o varovanju zaupnih podatkov; osnutek pogodbe s podizvajalci;
7. osnutek prijave za uradno potrditev,
zapisnika o opravljenih pregledih oziroma
vzorčenjih, poročila o izvedenih laboratorijskih testih, uradne etikete ter potrdila o uradni potrditvi;
8. navedbo višine stroškov ter načina obračunavanja stroškov za uradno potrditev
semenskega materiala posamezne skupine
kmetijskih rastlin (cenik);
9. podpisano izjavo, da niso v stečajnem
postopku ali postopku prisilne poravnave;
10. vlagatelji, ki so tuje ﬁzične ali pravne
osebe tudi izjavo, da bodo postopki in vodenje dokumentacije potekali v slovenščini;
11. vlagatelji, ki so akreditirani za uradno
potrditev (certiﬁciranje) semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s standardom
SIST EN 45011 oziroma imajo akreditiran
laboratorij za testiranje semenskega materiala kmetijskih rastlin po SIST EN ISO/IEC
17025 ali drugem mednarodnem akreditacijskem standardu, ki temelji na SIST EN
ISO/IEC 17025 (npr. ISTA akreditacijski standard), ustrezne akreditacijske listine;
12. vlagatelji, ki so v postopku akreditacije za uradno potrditev (certiﬁciranje) semenskega materiala kmetijskih rastlin po standardu SIST EN 45011, kopijo pogodbe z akreditacijsko službo, iz katere je razvidno, da so v
postopku akreditacije po tem standardu;
13. vlagatelji, ki že izvajajo postopek
uradne potrditve (certiﬁciranje) semenskega
materiala kmetijskih rastlin ali uradne preglede posevkov ali nasadov semenskega materiala kmetijskih rastlin, vključno z jemanjem
vzorcev, ali so imenovani za izvajanje laboratorijskih in drugih testov semenskega materiala, ustrezna dokazila o tem.
Če se vloga nanaša na več skupin kmetijskih rastlin iz točke A), je potrebno vlogi
priložiti dokazila iz prve in tretje alinee 3. točke ter 5., 7., 8. točke za vsako skupino kmetijskih rastlin posebej.
D) Način in rok za vložitev vlog
Pisne vloge z vsemi zahtevanimi dokazili iz točke C) je potrebno priporočeno poslati
po pošti ali osebno vložiti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, do
15. marca 2005. Vse pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom in označene z besedami: »Za javni razpis za imenovanje organa za potrjevanje – ne odpiraj«.
E) Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
18. marca 2005 ob 10. uri v sobi 324 (III. nad-

stropje) Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.
Odpiranje, pregled in ocenitev vlog, prispelih na javni razpis, izvede komisija, ki jo
je imenovala direktorica Uprave z odločbo št.
321-08-671/2003 dne 9. 12. 2003. Na predlog komisije imenuje direktorica Uprave z
odločbo enega ali več organov za potrjevanje za vsako skupino kmetijskih rastlin iz
točke A).
F) Merila za izbor
Za vsako posamezno skupino kmetijskih
rastlin iz točke A) se izbere en ali več organov za potrjevanje.
Za izbiro mora vlagatelj doseči najmanj
20 točk na podlagi naslednjih kriterijev:
a) akreditacija (maks. možno št. točk:
15):
vlagatelj:
– je kontrolna organizacija, ki je že akreditirana za uradno potrditev (certiﬁciranje)
semenskega materiala kmetijskih rastlin po
SIST EN 45011 – 10 točk,
– je v postopku akreditacije za uradno potrditev (certiﬁciranje) semenskega materiala
kmetijskih rastlin po SIST EN 45011 – 7
točk,
– ima za izvajanje diagnostičnih in drugih
testov semenskega materiala kmetijskih rastlin laboratorij, ki je akreditiran po SIST EN
ISO/IEC 17025 ali drugem mednarodnem
standardu, ki temelji na standardu SIST EN
ISO/IEC 17025 (npr. ISTA akreditacijski standard) – 5 točk;
b) izvajanje uradne potrditve (certiﬁciranja), uradnih pregledov oziroma analiz (maks.
možno št. točk: 15):
vlagatelj:
– izvaja v skladu s predpisi o trženju postopek uradne potrditve semenskega materiala za skupino kmetijskih rastlin iz točke A),
na katero se nanaša vloga – 7 točk,
– izvaja v skladu s predpisi o trženju postopek uradne potrditve semenskega materiala za drugo skupino/skupine kmetijskih rastlin iz točke A), kot za tisto, na katero se nanaša vloga – 4 točke,
– izvaja zdravstvene preglede posevkov
ali nasadov za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, vključno z odvzemom
vzorcev, v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin v skladu s predpisi, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin – 2 točki,
– izvaja laboratorijske (diagnostične) in
druge teste semenskega materiala kmetijskih
rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, ali v skladu s predpisi
o trženju – 2 točki;
c) cena (maks. možno št. točk: 10):
– najnižja cena – 10 točk,
– cena je do 20% višja kot najnižja cena
– 7,5 točk,
– cena je več kot 20 in do 40% višja kot
najnižja cena – 5 točk,
– cena je več kot 40% višja kot najnižja
cena – 2,5 točke.
Če za posamezno skupino kmetijskih rastlin iz točke A) tega razpisa ne izpolnjuje pogojev noben vlagatelj, se razpis ponovi samo
za to skupino kmetijskih rastlin.
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 14 dni od
datuma odpiranja vlog.
G) Imenovanje, podelitev javnega pooblastila ter sklenitev pogodbe
Na predlog komisije iz drugega odstavka
točke E) direktorica Uprave z odločbo imenuje organe za potrjevanje za posamezno
skupino kmetijskih rastlin iz točke A) ter jim
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podeli javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve. Na podlagi odločbe
sklene direktorica Uprave z imenovanimi
organi za potrjevanje pogodbe, v katerih se
podrobneje opredeli medsebojno pogodbeno razmerje.
H) Informacije: dodatne informacije o
javnem razpisu so na voljo pri Marinki Pečnik na Fitosanitarni upravi Republike Slovenije, tel. 01/30-94-395, e-pošta: marinka.pecnik@gov.si
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Št. 323-329/2004
Ob-594/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53, objavlja na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04ZdZPKG in 62/04 – odl. US)
javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje
veterinarske dejavnosti dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije
(VURS), Ljubljana, Parmova 53.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za izvajanje veterinarske dejavnosti
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v
nadaljnjem besedilu: DDD).
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija
se sklene za dobo 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in koncesionarjem.
4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske in druge organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za
izvajanje veterinarske dejavnosti DDD.
5. Pogoji: za izvajanje dejavnosti iz
2. točke mora imeti prijavitelj odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje DDD.
6. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt
do 31. 12. 2005.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo vloge, prispele na naslov iz 8. točke do vključno
15. dne v mesecu do 14. ure. Prijave prejete
po 15. bodo obravnavane pri odpiranju vlog
v naslednjem mesecu.
8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje
ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – izvajanje DDD«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-09, vsak dan od 8. do
10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Št. 2/05
Ob-639/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna za
leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
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računa Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 108/04) Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje izdajanja knjig s
področja enakih možnosti žensk in
moških v letu 2005
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je soﬁnanciranje izdajanja knjig s področja
enakih možnosti žensk in moških, ki bodo
izdane v letu 2005 in jih bo soﬁnanciral Urad
za enake možnosti. Urad bo knjige prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenil glede na postavljena
merila in glede na razpoložljiva sredstva ter
odločil o višini sredstev, s katerimi bo izbrane
knjige soﬁnanciral.
III. Predmet razpisa: predmet razpisa je
soﬁnanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo v
okviru izdajateljske dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP).
Knjige, ki so predmet razpisa, morajo biti izdane v uradnem jeziku Republike Slovenije.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 1,500.000 SIT.
V. Rok izvedbe: knjiga, katere izdaja se
ﬁnancira na podlagi javnega razpisa, mora
biti izdana v letu 2005, vendar šele po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Dodeljena ﬁnančna sredstva, ki jih
prijaviteljica/prijavitelj pridobi na javnem razpisu, morajo biti porabljena do 2. 11. 2005.
Urad ne bo ﬁnanciral aktivnosti, izvedenih
pred podpisom pogodbe o soﬁnanciranju.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki delujejo na območju Republike Slovenije, in samostojni podjetniki/podjetnice, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji, iz
katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica/zastopnik (Kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote
ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da
je predlagateljica/predlagatelj registriran za
opravljanje izdajateljske dejavnosti. Izpisek
mora odražati aktualno stanje in ne sme biti
starejši od šestih mesecev! Društva morajo
predložiti overjeno stran njihovega statuta, iz
katere izhaja, da lahko opravljajo izdajateljsko dejavnost),
– prijavljajo izdajanje knjige, ki bo v celoti realizirana v letu 2005 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagateljice/predlagatelja).
Za knjigo, ki kandidira za soﬁnanciranje,
mora prijaviteljica/prijavitelj obvezno predložiti:
– recezentsko predstavitev knjige skladno
z elementi, opisanimi v prilogi 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. Stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagateljice/predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, pri čemer bodo
različno točkovane vloge glede na delež ﬁnančne soudeleženosti predlagateljice/predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi,
in sicer po skupinah od 0 do 25%, od 26 do
50% ter nad 50%.
2. Izkazovanje ciljev:
– izvirne zasnove,
– tehtnost vsebinske obrazložitve.
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3. Predvidena dostopnost in predvideni
številčni obseg.
4. Skladnost odhodkov z načrtovano izdajo knjige in nujnost odhodkov za učinkovito
izvedbo izdajanja knjige.
Prijaviteljica/prijavitelj, ki bo pod različnimi
naslovi prijavil vsebinsko enako knjigo, ali bo
navajal napačne ali zavajajoče podatke, bo z
vsemi prijavami izločen iz obravnave.
VIII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in
razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala strokovna komisija, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ki jo imenuje direktorica Urada za enake
možnosti.
Urad za enake možnosti lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru knjige spremeni odločitev in s prijaviteljico/prijaviteljem ne sklene pogodbe.
Najbolje ocenjene prijave bodo soﬁnancirane v višini 85% oziroma 65% zaprošenih
sredstev, glede na število točk, pridobljenih z
merili za izbor, do porabe sredstev, in sicer:
– 76–100 točk = 85% delež soﬁnanciranja,
– 51–75 točk = 65% delež soﬁnanciranja,
– 0–50 točk = ne bodo soﬁnancirani.
Višina dodeljenih sredstev za soﬁnanciranje izdaje posamezne knjige, ne glede na
razdelitvena merila, ne more presegati
500.000 SIT.
Soﬁnancirani bodo stroški izdajanja knjige, in sicer zgolj stroški tehnično graﬁčne
priprave za tisk in stroški tiska. Urad ne bo
soﬁnanciral stroškov avtorskega dela (avtorstvo izvirnika, lektoriranje, prevajanje, likovna
dela).
Urad bo na predlog strokovne komisije
sprejel sklep o soﬁnanciranju posamezne
knjige in sklenil pogodbe o soﬁnanciranju izdajanja knjig s področja enakih možnosti
žensk in moških za leto 2005. O pritožbah
zoper odločbe Urada, bo odločala direktorica
Urada.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Knjiga/2005 »Prijava na javni razpis za soﬁnanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in
moških za leto 2005«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za
soﬁnanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2005«
(Obrazec Knjiga/2005) z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu paraﬁrati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik),
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica/zastopnik (Kopija izpiska iz sodnega registra,
izpiska oziroma potrdila upravne enote ali
izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je
predlagateljica/predlagatelj registriran za
opravljanje izdajateljske dejavnosti. Izpisek
mora odražati aktualno stanje in ne sme biti
starejši od šestih mesecev. Društva morajo
predložiti overjeno stran njihovega statuta, iz
katere izhaja, da lahko opravljajo izdajateljsko dejavnost),
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave
(točka F obrazca Knjiga/2005), če izjave ne
podpiše odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v

spodnjem levem kotu paraﬁrati odgovorna
oseba oziroma zastopnica / zastopnik),
– recenzentska predstavitev knjige – izpolnjena priloga 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis,
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja, da prijavlja izdajanje knjige, ki bo v
celoti realizirano v letu 2005.
Obrazec Knjiga/2005 in njegove priloge je
potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh
fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v
enem izvodu.
X. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Če predlagateljica/predlagatelj prijavlja več knjig, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti in za vsako vlogo predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov Urad za enake možnosti,
Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne
odpiraj – Vloga – Razpis knjiga«. Na hrbtni
strani morata biti napisana naziv in naslov
prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno
25. 2. 2005. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot
priporočena pošiljka ali če je do 15. ure oddana na Uradu za enake možnosti, Tržaška19/a, 1000 Ljubljana. Za nepopolno se šteje
vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije.
Strokovna komisija ne bo odpirala:
– vlog, ki ne bodo dostavljene v roku,
– nepravilno izpolnjenih in označenih kuvert, ki vsebujejo vloge.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna
komisija, če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8 dni od
odpiranja prijav, predlagateljice/predlagatelje
pozvala, da do določenega roka dopolnijo
prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo
strokovna komisija takšno prijavo zavrgla.
Po odpiranju vlog bo strokovna komisija
iz nadaljnjega postopka izločila tudi vse vloge
prijaviteljic/prijaviteljev, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec Knjiga/2005,
– prilogo 1,
– vzorec pogodbe o soﬁnanciranju,
– obrazec za zaključno poročilo,
– točkovnik.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urada: http://www.uem-rs.si ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Tržaška 19/a,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane/zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od 9. do
15. ure.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani/zainteresirane
vsak delovni dan od 9. do 15. ure na tel.
01/478-84-60 (Mojca Novak) oziroma preko
e-pošte uem@gov.si.
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XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem
prijav bo strokovna komisija pričela 1. 3.
2005. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijavitelji/prijaviteljice
bodo o izboru obveščeni najpozneje do 25. 3.
2005.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo s pravnimi osebami, ki delujejo
na območju Republike Slovenije in samostojnimi podjetnicami/podjetniki izbranimi na tem
razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane prijaviteljice/prijavitelji se morajo odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva
prejema sklepa o soﬁnanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje vloge za dodelitev
sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Št. 3/05
Ob-506/05
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Ur. l. RS, št. 59/02), Uredbe
o pogojih in merilih za soﬁnanciranje projektov na področju enakih možnosti žensk in
moških (Ur. l. RS, št. 80/03), Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna za
leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04) Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje projektov za leto 2005
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov na področju enakih
možnosti žensk in moških, ki jih bo v letu
2005 ﬁnanciral Urad za enake možnosti.
Urad bo projekte prijaviteljic in prijaviteljev, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenil glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločil o višini sredstev, s
katerimi bo izbrane projekte soﬁnanciral.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje projektov na naslednjem področju:
1. Splošno – enake možnosti žensk in
moških:
a) Priprava izobraževalnega modula o
enakih možnostih žensk in moških na različnih področjih in vsaj ena pilotska izvedba
(npr. za področja enakost med spoloma v
vrtcih, za osnovnošolke/osnovnošolce ali dijakinje/dijake; izobraževanje strokovnih delavk/delavcev; nasilje nad starejšimi ženskami, itd.);
b) Projekti, namenjeni osveščanju o različnih pravicah s področja enakih možnosti
žensk in moških, pomenu enakosti spolov,
odpravi stereotipov in krepitvi vloge žensk;
c) Projekti, namenjeni prepoznavanju različnih oblik neenakosti žensk in moških;
d) Preventivni, spodbujevalni in svetovalni projekti s področja enakih možnosti žensk
in moških.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 4,000.000 SIT.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, in sicer najkasneje do 2. 11. 2005. Urad ne bo soﬁnanciral
aktivnosti, izvedenih pred podpisom pogodbe
o soﬁnanciranju.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije, ki delujejo na območju Republike Slovenije in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– niso ustanovljene zaradi pridobivanja
dobička,
– njihovo delovanje v javnem življenju je
v korist posameznih skupin prebivalstva ali
družbe kot celote.
VII. Merila za izbor projektov
Prednost bodo pri izboru imeli projekti prijaviteljic/prijaviteljev, ki bodo prijavili projekte
pod točko 1. a) Priprava izobraževalnega
modula o enakih možnostih žensk in moških
na različnih področjih in vsaj ena pilotska izvedba, in sicer bodo dobili 4 dodatne točke
izven spodaj upoštevanih meril.
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. jasnost opredeljenih ciljev v skladu s
predmetom razpisa,
2. učinkovitost metod dela,
3. jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine,
4. prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov,
5. prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov,
6. prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti spolov,
7. prispevek k odpravi stereotipov glede
vloge spolov v družbi,
8. prispevek k spodbujanju enakosti spolov,
9. novi pristopi k spodbujanju enakosti
spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk
in moških,
10. ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta,
11. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov,
12. skladnost odhodkov z načrtovanimi
dejavnostmi,
13. nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta,
14. reference nevladne organizacije,
15. reference nosilke/nosilca projekta,
16. reference sodelavk/sodelavcev projekta.
Prijavitelj/prijaviteljica, ki bo pod različnimi
naslovi prijavil vsebinsko enak projekt, ali bo
navajal napačne ali zavajajoče podatke, bo z
vsemi prijavami izločen iz obravnave.
VIII. Razdelitev sredstev
Najbolje ocenjeni projekti bodo soﬁnancirani v višini 85% oziroma 65%, glede na
število točk, pridobljenih z merili za izbor in
dodatnim merilom, in sicer do porabe sredstev.
Višina dodeljenih sredstev za soﬁnanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 500.000
SIT.
Soﬁnancirani bodo stroški priprave in izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven
zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce. Urad
bo soﬁnanciral delo izvajalk/izvajalcev oziroma sodelavk/sodelavcev projekta največ v
višini bruto 5.000 SIT/uro. Urad ne bo soﬁnanciral tistih stroškov, ki jih v skladu s svojo
usmeritvijo in predpisi ne more soﬁnancirati
(npr. investicije).
Direktorica urada bo na predlog strokovne
komisije, ki vodi postopek javnega razpisa (v
nadaljevanju: strokovna komisija), sprejela
sklep o soﬁnanciranju posameznih projektov
in sklenila pogodbe o soﬁnanciranju projek-
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tov za leto 2005. O pritožbah zoper prejete
sklepe bo odločala direktorica Urada.
Urad bo pri izbranih projektih opravil nadzor nad smotrno porabo javno-ﬁnančnih
sredstev ter nadzor nad izvedbo aktivnosti,
opredeljenih v obrazcu Projekt/2005 »Prijava
na javni razpis za soﬁnanciranje projektov za
leto 2005«.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2005 »Prijava na javni razpis za soﬁnanciranje projektov za leto 2005«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za
soﬁnanciranje projektov za leto 2005« (Obrazec Projekt/2005) z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (vsako stran mora v spodnjem levem kotu paraﬁrati odgovorna oseba
oziroma zastopnica/zastopnik),
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik,
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave
(točka F obrazca Projekt/2005), če izjave ne
podpiše odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu paraﬁrati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik).
Obrazec Projekt/2005 in njegove priloge
je potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh
fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v
enem izvodu.
X. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali po pošti. Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Urad za enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – Prijava – Razpis NVO«. Na
hrbtni strani morata biti napisana naziv in naslov prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev prijav je do vključno
4. 2. 2005. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot
priporočena pošiljka ali če je do 15. ure oddana Uradu za enake možnosti, Tržaška19/a, 1000 Ljubljana.
V primeru nepopolnih prijav bo komisija,
če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to
dokumentacijo, v roku 8 dni od odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da
do določenega roka dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave
ne bodo dopolnili v roku, bo prijava izločena
kot nepopolna.
Nepravočasno oddanih prijav strokovna
komisija ne bo upoštevala.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urada: http://www.uem-rs.si ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Tržaška 19/a,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane/zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od 9. do
15. ure.
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec Projekt/2005 »Prijava na javni
razpis za soﬁnanciranje projektov za leto
2005«,
– vzorec pogodbe,
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– točkovnik,
– delno poročilo,
– zaključno poročilo.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirane/zainteresirani
vsak delovni dan od 9. do 15. ure na telefonski številki 01/478-84-60 (Sonja Robnik ali
Mojca Novak) oziroma preko e-pošte:
uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem
prijav bo strokovna komisija pričela 9. 2.
2005. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji
bodo o izboru obveščeni najpozneje do 15. 3.
2005.
XV. Sklenitev pogodbe: urad za enake
možnosti bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v
roku 8 dni od dneva prejema sklepa o soﬁnanciranju. V nasprotnem primeru se šteje,
da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje
zahteve za dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti

pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni razpis z oznako AV 002/2005 – igrana oddaja po
besedilu izvirne slovenske novele – 1 oddaja
55 – 60 minut. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 14. 3. 2005 do 12. ure v
vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede ﬁnanciranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in ﬁnančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa
o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod

Št. 002/2005
Ob-595/05
RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana objavlja

Št. 001/2005
Ob-628/05
RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana objavlja

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
AV – RTV 002/2005
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo
javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Za ta javni razpis ne
veljajo določila Zakona o javnih naročilih.
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana
2. Opis predmeta javnega razpisa: igrana
oddaja po besedilu izvirne slovenske novele
– 1 oddaja 55 – 60 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe (predvidoma april 2005) do najkasneje 4. 10. 2005.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO –
www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni
razpisi za avdiovizualna dela pod oznako
Javni razpis AV 002/2005. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
00386/1/475-21-86 – Služba za komercialne zadeve in javna naročila in na podlagi
dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, 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
(AV RTV 002/2005) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV – RTV 001/2005
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo
javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Za ta javni razpis ne
veljajo določila Zakona o javnih naročilih.
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: humoristična nanizanka – 13 oddaj po 27 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe (predvidoma april 2005) do najkasneje 4. 11. 2005.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis AV
001/2005. Razpisna dokumentacija v tiskani
verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu 00386/1/475-21-86 – Služba za
komercialne zadeve in javna naročila in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, 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
(AV RTV 001/2005) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni razpis z oznako AV 001/2005 – humoristična
nanizanka – 13 oddaj po 27 minut. Ponudbo

je potrebno predložiti najkasneje do 15. 3.
2005 do 12. ure v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede ﬁnanciranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in ﬁnančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa
o izbiri najprimernejšega ponudnika
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod
Ob-465/05
Predavateljski zbor Višje strokovne šole
Šolskega centra Velenje objavlja na podlagi
Pravilnika o postopku za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 17/96)
razpis
za pridobitev naziva
predavatelj višje šole v programu
mehatronika za predmete:
– strokovna terminologija v tujem jeziku
za angleški in nemški jezik,
– poslovno sporazumevanje in vodenje,
– ekonomika in menedžment podjetij,
– varnost in zdravje pri delu ter varovanje
okolja,
– tehniški predpisi in projektiranje,
– elektromehanski elementi in sistemi,
– mehatronika 1,2,
– robotski sistemi,
– računalniško podprte tehnologije,
– informacijske tehnologije,
– komunikacijske tehnologije,
– programiranje,
– meritve v mehatroniki,
– praktično izobraževanje.
Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj višje šole izpolnjevati poleg pogojev na osnovi določil Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) tudi pogoje po Pravilniku o izobrazbi
predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Mehatronika (Ur. l. RS, št. 101/04) ter
pogoje, določene s Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.
RS, št. 72/01).
Kandidate za pridobitev naziva vabimo,
da pošljejo prijave z življenjepisom in drugimi
pisnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, dokazilo o pedagoško andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu,
fotokopijo delovne knjige, pisna dokazila za
vidne dosežke na strokovnem področju) v 8
dneh od objave razpisa na Šolski center Velenje, Višja strokovna šola, Trg mladosti 3,
Velenje. Podrobnejše informacije lahko kandidati dobijo na tel. 03/896-06-40.
Odločitev o podelitvi naziva bo sprejel
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno
izobraževanje v 30 dneh po predložitvi dokumentacije o kandidatih.
Šolski center Velenje
Višja strokovna šola
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Št. 035-2-1-1/2005
Ob-463/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Gorišnica
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa za leto 2005, ki jih bo
v letu 2005 občina soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in zavodi, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano izvajanje športne dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo ﬁnancirali naslednji programi:
Šport v društvih:
– šport mladih – selektivni šport (šport za
dosežke),
– športno-rekreativna dejavnost odraslihmnožične prireditve,
– tekmovalni šport,
– vrhunski šport,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov.
3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom
udeležencev, krajem izvajanja programa in
urnikom.
4. Program mora biti ﬁnančno ovrednoten
z navedenimi viri soﬁnanciranja.
5. Prijave je potrebno poslati najkasneje 7
dni po tej objavi na naslov Občina Gorišnica,
Gorišnica 54, 2272 Gorišnica s pripisom – za
programe športa.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za vrednotenje
športnih programov v Občini Gorišnica.
7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o soﬁnanciranju izvedbe programov
športa.
Občina Gorišnica
Št. 035-2-2-2/2005
Ob-464/05
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku
za ﬁnanciranje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in se ﬁnancirajo iz
proračuna Občine Gorišnica (Uradni list RS,
št. 27/04) občina Gorišnica objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
kulturnih programov za leto 2005, ki jih
bo v letu 2005 občina soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in
izvajalci kulturne dejavnosti, ki imajo sedež
na območju občine.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo ﬁnancirali naslednji programi:
– samostojne prireditve v občini,
– dosežena 1. mesta na državnih tekmovanjih,
– udeležbe na območnih revijah,
– udeležbe na med območnih revijah,
– udeležbe na državni reviji.
3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa za 2005, ki mora biti tudi
ﬁnančno ovrednoten.
4. Prav tako mora biti iz vloge razvidno
število registriranih članov po sekcijah, leto
ustanovitve društva in kraj ter datum izvajanja programa.
5. Prijave je potrebno poslati najkasneje 7
dni po tej objavi na naslov Občina Gorišnica,
Gorišnica 54, 2272 Gorišnica s pripisom – za
programe kulture.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o postopku za
ﬁnanciranje kulturnih programov, ki jih izvaja-

jo kulturna društva in se ﬁnancirajo iz proračuna Občine Gorišnica.
7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o soﬁnanciranju izvedbe kulturnih
programov.
Občina Gorišnica
Št. 403-6/2005
Ob-476/05
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 5. člena Pravilnika o soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 134/04)
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje kulturnih projektov v
Občini Ajdovščina v letu 2005
1. Občina Ajdovščina bo v letu 2005 soﬁnancirala kulturne projekte na področju kulture. Projekti s področja kulture so:
a) posamična kulturna aktivnost izvajalca,
b) obnova in restavriranje kulturne dediščine.
2. Izvajalci kulturnih projektov:
a) – društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– posamezniki samozaposleni v kulturi,
vpisani v poseben razvid pri ministrstvu za
kulturo,
– javni zavodi, ki opravljajo druge dejavnosti, za posamezne kulturne programe,
– zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti, ki
izvajajo dejavnost na neproﬁten način;
b) pravne in ﬁzične osebe, lastniki oziroma upravljavci nepremične kulturne dediščine.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi društva ali zveze društev iz območja severne
primorske, katerih projekti se deloma odvijajo tudi v Občini Ajdovščina in z njimi bistveno
pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti
v občini.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: da imajo sedež v Občini Ajdovščina, da
imajo zagotovljene osnovne materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa, da
imajo evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, da
delujejo na področju kulture več kot eno leto,
da je nepremična kulturna dediščina na območju občine in je vpisana v register kulturne
dediščine, da vsako leto redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. Financiranje: kulturni projekti bodo soﬁnancirani po merilih iz Pravilnika o soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina.
5. Višina sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za predmet javnega razpisa
znaša:
– za kulturne projekte 4,098.000 SIT,
– za obnovo kulturne dediščine 3,000.000
SIT.
Projekt obnove kulturne dediščine se soﬁnancira največ do višine 40% vrednosti projekta.
6. Rok izvedbe:
a) Kulturni projekti morajo biti izvedeni do
30. 11. 2005.
b) Projekt obnove kulturne dediščine
mora biti izveden do 31. 10. 2005.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor
prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak

Št.

4 / 14. 1. 2005 /

Stran

353

projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
8. Kraj, način in rok prijave: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si.
Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo
v razpisnem roku dvignejo v informacijski
pisarni Občine Ajdovščina.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina,
kontaktna oseba Martina Kobal, tel.
05/365-91-22.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici, označene z naslednjim besedilom:
Javni razpis – projekti kultura. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja kulturnega projekta.
Rok za posredovanje vlog je 14. 2.
2005. Šteje se, da je vloga pravočasna v
kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti
priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali
osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina, do 14. ure.
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge bodo zavržene s sklepom.
9. Izid javnega razpisa: o izidu javnega
razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45
dni od izteka roka. Z izbranimi izvajalci kulturnih projektov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Ajdovščina
Št. 65-1/2005
Ob-647/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.
l. RS, št. 22/98), ter na podlagi 6. člena Pravilnika o soﬁnanciranju športa v občini MirenKostanjevica (Ur.l. Rs, št. 84/01) objavlja Občina Miren-Kostanjevica
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa za leto 2005, ki jih bo
v letu 2005 občina soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
subjekti, ki imajo sedež na območju Občine
Miren-Kostanjevica:
– Športna društva in klubi,
– Osnovna šola s podružničnima šolama
in vrtci,
– 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.
Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– Naučimo se plavati.
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Šolska športna tekmovanja.
3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
5. interesna športna vzgoja mladine,
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6. športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
7. športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
8. šport za vse-športna rekreacija,
9. večje športne prireditve,
10. kakovostni šport,
11. šport invalidov.
Za programe pod točko 1. in 2. predloži
prijave osnovna šola.
Razpisni obrazci so na razpolago na sedežu občine Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren in na spletni strani www.mirenkostanjevica.si.
Rok za prijavo na razpis je 21. 2. 2005.
Prijave programov pošljite v zaprti kuverti
z oznako: »Javni razpis – šport« priporočeno
po pošti ali oddajte osebno na naslov: Občina
Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi normativov in kriterijev za vrednotenje programov športa v občini.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15. dneh po sprejemu proračuna.
Občina Miren-Kostanjevica
Ob-649/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), Statuta Občine Postojna (Ur.
l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99),
Odloka o proračunu Občine Postojna za leto
2005 (Ur. l. RS, št. 2/05), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03),
Uredbo o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št.
109/02), Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor programov društev na področju
dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini
Postojna v letu 2005
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je ﬁnanciranje programov društev na področju dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Postojna v letu 2005 (v
nadaljevanju: programi).
Razpis se nanaša na naslednja področja
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, druge vsebine
s področja kulture.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so: društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji in sedežem v Občini
Postojna, ki delujejo na razpisnem področju
(v nadaljevanju: upravičene osebe).
Kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih
dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega
ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je
pa njegovo delovanje v javnem interesu do te
mere, da ga država ali lokalna skupnost ﬁnancira na primerljiv način kot javni zavod. Kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete
kulturne politike in biti relevantni, merljivi,
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uresničljivi in časovno opredeljeni. Po vsebini
predstavlja zaključene celote in traja nepretrgoma najmanj eno leto.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa društvo.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v
svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga
ena ali več programskih enot. Programski
sklop je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Programska enota je posamezna programska aktivnost (npr.: gostovanje, koncert,
razstava, kulturni dogodek,…)
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako ﬁnanciranje kot soﬁnanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih v
ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Osnovna razpisna področja
– glasbena dejavnost (vokalne skupine,
instrumentalne skupine, vokalno-instrumentalne skupine);
– folklorna dejavnost;
– plesna dejavnost;
– gledališka in lutkovna dejavnost;
– literarna in recitacijska dejavnost;
– likovna dejavnost (likovna ustvarjalnost,
kiparstvo, keramičarstvo,…);
– fotografska, ﬁlmska in video dejavnost;
– druge vsebine s področja kulture.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno
umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
(obvezno dokazilo – priloga: kopija izpiska iz sodnega registra, kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev,
kopijo obvestila o identiﬁkaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Statističnega urada RS iz katerih
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje kulturne dejavnosti);
– imajo sedež v Občini Postojna;
– dejavnost opravljajo na neproﬁtni ljubiteljski osnovi;
– imajo potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto ali eno sezono.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog predlaga zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in po
že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji
Razpisni kriteriji so razvidni iz Navodil o
ﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Postojna.
6. Uporaba kriterijev

Izbrani programi bodo soﬁnancirani do
razpisane višine sredstev. Če bodo na razpis
prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta razdeljena v deležih.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2005, namenjenih za predmet
tega razpisa znaša:
– za dejavnost Postojnske godbe 1808
2,000.000 SIT
– za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 10,400.000 SIT
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2004 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
9. Razpisni rok
Razpis se prične naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS in zaključi 15. 2. 2005.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce;
– Navodila o ﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Postojna.
11. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani
Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Občina Postojna – pisarna št. 4 –
sprejemna pisarna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, v zapečateni ovojnici z izpisom na
prednji strani: »Ne odpiraj – DD – razpis 2005
– ljubiteljska kultura« do vključno 15. 2. 2005
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
12.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 2.
2005 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna pisarna.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
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13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Romana Derenčin 72-80-720 romana.derencin@postojna.si
– Martina Magajna Gerželj 72-80-723
martina.g.magajna@postojna.si
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času
uradnih ur Občine Postojna.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge kulturnih programov po postopku, kot ga določa
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
občinskim proračunom.
Občina Postojna
Ob-653/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 2/05), in sklepa
župana Občine Postojna št. 031-01-1/05 z
dne 7. 1. 2005, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov društev s
področja družbenih dejavnosti (tehnična
kultura in druga društvena dejavnost), ki
niso predmet drugih razpisov v Občini
Postojna v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje društev s področja družbenih dejavnosti (tehnična kultura in druga društvena dejavnost), ki
niso predmet drugih razpisov, ki se bodo izvajali na območju Občine Postojna v letu
2005.
Soﬁnancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev na razpisanem področju;
– posamičnim dejavnostim društev, ki se
vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v občini Postojna, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo
soﬁnacirali oziroma se bo soﬁnancerski delež
občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
z razpisanega področja;
(obvezno dokazilo – priloga: kopija izpiska iz sodnega registra, kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev,
kopijo obvestila o identiﬁkaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Statističnega urada RS iz katerih
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje navedenih dejavnosti);
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so bili v preteklem proračunskem letu
(2004) soﬁnancirani iz sredstev proračuna

Občine Postojna in so izpolnili vse pogodbene obveznosti;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neproﬁtni
osnovi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2005;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– program in/ali projekt je ﬁnančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v ﬁnančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež izven Občine Postojna in/ali niso
bili v preteklem proračunskem letu (2003)
soﬁnancirani iz proračuna Občine Postojna
in izpolnjujejo vse ostale pogoje te točke. V
tem primeru ima Občina Postojna pravico
samostojno odločati o soﬁnanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt posebnega pomena v okviru predmeta
tega razpisa in je za prijavljeni program izkazan interes za Občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in /ali projektov
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za nečlane društva iz Občine
Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
delo z otroci oziroma mladino;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let in/ali predstavljajo stalno obliko dela;
– tekmovanja in prireditve večjega obsega z razpisanega področja.
Prednostno bodo soﬁnancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o soﬁnanciranju dejavnosti društev s
področja družbenih dejavnosti (tehnična kultura, druga društvena dejavnost…), ki niso
predmet drugih razpisov.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in
po že izdani dokončni Odločbi o izboru programov spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa) razveljavi že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2005 znaša: 1,000.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
soﬁnancirani do razpisane višine sredstev.
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Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2005 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
15. 2. 2005.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni 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 razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Občina Postojna – pisarna št. 4 –
sprejemna pisarna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna v zapečateni ovojnici z izpisom na
prednji strani: »Ne odpiraj – DD – razpis 2005
– tehnična kultura/drugo« do vključno
15. februarja 2005 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 15. 2. 2005
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna
pisarna.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene
predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
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Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin
72-80-720, romana.derencin@postojna.si
Martina Magajna Gerželj 72-80-723, martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Ob-654/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 2/05), in sklepa
župana Občine Postojna št. 031-01-1/05 z
dne 7. 1. 2005, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov in/ali
projektov na področju dejavnosti mladih
v Občini Postojna v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje neproﬁtnih programov in/ali projektov društev,
zvez društev, javnih zavodov, ustanov/skladov in drugih neproﬁtnih organizacij
A) za otroke do 14 let.
B) za mladino od 15 do 26 let, ki se bodo
izvajali na območju Občine Postojna v letu
2005.
Pod A)
bodo soﬁnancirani programi, ki so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– 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 Občini Postojna.
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;
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– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– vzpodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Občine Postojna;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– 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;
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo
soﬁnacirale oziroma se bo soﬁnancerski delež občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so bili v preteklem proračunskem letu
soﬁnancirani iz sredstev proračuna Občine
Postojna in so izpolnili vse pogodbene obveznosti;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– program in/ali projekt se izvaja prvenstveno za otroke oziroma mladino iz Občine
Postojna;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2005;
– delujejo na razpisnem področju najmanj
eno leto;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– program in/ali projekt je ﬁnančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v ﬁnančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež izven Občine Postojna in/ali niso
bili v preteklem proračunskem letu (2004)
soﬁnancirani iz proračuna Občine Postojna
in izpolnjujejo vse ostale pogoje tega odstavka. V tem primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o soﬁnanciranju, če
ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program in/ali
projekt posebnega pomena v okviru predmeta tega razpisa in je za prijavljeni program
izkazan interes za občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov
pod A):
– programi in/ali projekti, namenjeni otrokom od 6. do 14. leta starosti;

– programi in/ali projekti, ki omogočajo
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Postojna, ne glede na
socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki se bodo vključevali v javne prireditve oziroma predstavitve
v Občini Postojna.
pod B):
– programi in/ali projekti, ki omogočajo
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov z območja Občine Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki se bodo vključevali v javne prireditve oziroma predstavitve
v Občini Postojna.
Prednostno bodo soﬁnancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o soﬁnanciranju programov in/ali projektov za področje dejavnosti mladih.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru programov
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija programa, dela programa) razveljavi že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2005 znaša 5,700.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
soﬁnancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2005 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
15. 2. 2005.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni 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 razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Po-
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stojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo posredovala razpisno
dokumentacijo na osnovi pisne zahteve predlagatelja v času razpisnega roka.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Občina Postojna – pisarna št. 4 –
sprejemna pisarna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, v zapečateni ovojnici z izpisom na
prednji strani: »Ne odpiraj – DD – razpis 2005
– otroci« – za otroke do 14 let ali »Ne odpiraj
– DD – Razpis 2005 – Mladina« – za mladino
od 15 do 26 let, do vključno 15. februarja
2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 15. 2. 2005
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna
pisarna.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Romana Derenčin 72-80-720, romana.derencin@postojna.si,
– Martina Magajna Gerželj, 72-80-723,
martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Ob-656/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št.

1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), Odloka o
proračunu Občine Postojna za leto 2005 (Ur.
l. RS, št. 2/05), ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št 6/03 in 97/03), Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02),
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za soﬁnanciranje
nujnih posegov pri obnovi in
investicijskem vzdrževanju kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti na območju Občine
Postojna za leto 2005
(v nadaljevanju: kulturna dediščina 2005)
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je ﬁnanciranje:
– nujnega investicijskega vzdrževanja in
obnove kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Postojna;
– izdaje knjige na podlagi strokovnega
raziskovanja na razpisanem področju v Občini Postojna.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so vse
ﬁzične osebe, krajevne skupnosti, društva,
zveze društev, župnijski uradi in druge neproﬁtne organizacije, ki posedujejo ali upravljajo
s kulturnimi in/ali zgodovinskimi spomeniki
ter naravnimi znamenitosti oziroma so izdali
knjigo na podlagi strokovnega raziskovanja
na razpisanem področju v občini Postojna (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt investicije je investicijski poseg pri
vzdrževanju in obnovi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti z
razpisanega področja. Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta investicije
lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov del opravljenih v letu 2005.
Projekt izdaje knjige je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in
v svojih delih dostopna javnosti, vsebinsko
pa pokriva razpisno področje. Knjiga izkazuje strokovno raziskovanje na razpisanem področju. Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta izdaje knjige lahko dosega
do 50% vseh predvidenih stroškov izdaje.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako ﬁnanciranje kot soﬁnanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov ﬁnančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Projekt investicije:
– so lastniki ali upravljalci kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v letu 2004, izpolnjevali vse svoje obveznosti do Občine Postojna; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja.
Projekt izdaje knjige:
– so avtorji knjige, ki po tematiki pokriva
področje Občine Postojna;
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– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Občine Postojna v letu 2004, izpolnjevali vse svoje obveznosti do Občine Postojna; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja.
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan za področja, ki so predmet razpisa.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in po
že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Splošni kriteriji razpisa
Projekt investicije in/ali izdaje knjige ustreza splošnim kriterijem, če:
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen po posameznih
fazah,
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo ﬁnančno zgradbo.
4.2 Prednostni kriteriji
Za projekte investicije:
– nujni projekti obnove, katerih odložitev
bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu,
– objekt je vpisan v Odlok o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 29/84),
– sodelovanje na drugih razpisih in projektih za obnovo prostorov.
Za projekte izdaje knjige:
– reference predlagatelja;
– sodelovanje na drugih razpisih in projektih.
5. Uporaba kriterijev: izbrani bodo projekti, katerih predlagatelj in projekt bo izpolnjeval vse splošne kriterije ter bo visoko ocenjen
pri prednostnih kriterijih razpisa. Komisija bo
ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki
bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah ter v morebitnem drugem
priloženem materialu.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2005, namenjenih za predmet
tega razpisa znaša 7,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva iz razpisa morajo upravičene osebe porabiti v proračunskem letu 2005 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03).
8. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po tej objavi in zaključi 15. 2. 2005.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega
projekta;
– vzorec zahtevanih izjav.
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10. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
predložiti naslednjo dokumentacijo
Vloge na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo v celoti izpolnjena predpisana
obrazca A in B;
– zahtevane obvezne priloge;
– zaprošeni znesek soﬁnanciranja predlaganih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z
navedbo predvidenih ﬁnančnih virov za pokritje preostalega deleža;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani
Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti
predložena na naslov: Občina Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna pisarna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna v zapečateni ovojnici
z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – DD
– razpis kulturna dediščina 2005« do vključno 15. 2. 2005 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku.
11.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 2.
2005 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna pisarna.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Romana Derenčin: 728-07-20, romana.derencin@postojna.si,
– Martina Magajna Gerželj: 728-07-23,
martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času uradnih ur Občine Postojna.
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14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z občinskim proračunom.
Občina Postojna
Ob-657/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št.
1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99), Odloka o
proračunu Občine Postojna za leto 2005 (Ur.
l. RS, št. 2/05), ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03), Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02),
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za soﬁnanciranje
programov mednarodnih tekmovanj s
področja kulture na območju Občine
Postojna za leto 2005
(v nadaljevanju: mednarodna
tekmovanja 2005)
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je ﬁnanciranje programov mednarodnih tekmovanj s področja kulture na območju Občine Postojna.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so ljubiteljska kulturna društva, ki imajo svojo kulturno dejavnost registrirano v Občini Postojna in posamezniki, ki imajo stalno bivališče v
Občini Postojna in delujejo na področju kulture.
Kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem in jo izvaja kulturni izvajalec,
katerega ustanovitelj ni država ali lokalna
skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem
interesu do te mere, da ga država ali lokalna
skupnost ﬁnancira na primerljiv način kot javni zavod. Kulturni program je določen s cilji
kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni. Po vsebini predstavlja zaključene
celote in traja nepretrgoma najmanj eno
leto.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa društvo.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v
svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga
ena ali več programskih enot. Programski
sklop je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Programska enota je posamezna programska aktivnost (npr.: gostovanje, koncert,
razstava, kulturni dogodek,..)

Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako ﬁnanciranje kot soﬁnanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov ﬁnančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov;
 društva:
– da je društvo registrirano na področju
kulture;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa
zakon;
 posamezniki:
– da ima posameznik najmanj enoletne
izkušnje s področja kulture.
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan za področje, ki je predmet razpisa.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in po
že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Splošni kriteriji razpisa
– program predstavlja udeležbe na mednarodnih tekmovanjih na področju kulture,
– program je realno ovrednoten in ima
uravnoteženo ﬁnančno zgradbo,
– program zagotavlja soudeležbo predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
4.2 Prednostni kriteriji: uspešna udeležba
na mednarodnih tekmovanjih v preteklih letih
oziroma reference predlagatelj.
5. Uporaba kriterijev: izbrani bodo programi, katerih predlagatelj in program bo izpolnjeval vse splošne kriterije ter bo visoko
ocenjen pri prednostnih kriterijih razpisa. Komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah ter na drugem morebitnem priloženem materialu.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2005, namenjenih za predmet
tega razpisa znaša 1,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva iz razpisa morajo upravičene osebe porabiti v proračunskem letu 2005 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS,
št. 130/03).
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8. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
15. 2. 2005.
9. Prijava na razpis obsega:
– osnovne informacije o mednarodnem
tekmovanju in kopijo prijave na mednarodno
tekmovanje;
– kopija registracije društva oziroma reference posameznika o dosedanjem delovanju
na področju kulture;
– reference društva o dosedanjem delovanju na področju kulture;
– potrdilo, iz katerega je razvidno, da je
bilo društvo oziroma posameznik sprejet na
mednarodno tekmovanje;
– ﬁnančno konstrukcijo stroškov udeležbe
na mednarodnem tekmovanju (priloge predračunov, ipd.);
– kopijo izpiska oziroma potrdila upravne
enote iz registra društev ali kopijo obvestila o
identiﬁkaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada RS, kolikor jo Občina Postojna še ne poseduje.
10. Vloge na razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– vsebujejo v celoti zahtevane priloge iz
točke 9;
– zaprošeni znesek soﬁnanciranja predlaganih programov ne presega 50% vseh
predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih ﬁnančnih virov
za pokritje preostalega deleža;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora vsebovati vse obvezne
priloge, dokazila in podatke, določene z razpisom. Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Postojna – pisarna št. 4 -sprejemna
pisarna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – DD – Mednarodna tekmovanja 2005«, do vključno 15. 2. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku.
11.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 2.
2005 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna pisarna.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Romana Derenčin, 728-07-20, romana.derencin@postojna.si,
– Martina Magajna Gerželj, 728-07-23,
martina.g.magajna@postojna.si.

Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z občinskim proračunom.
Občina Postojna
Ob-659/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 2/05), in sklepa
župana Občine Postojna št. 031-01-1/05 z
dne 7. 1. 2005, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov in/ali
projektov na področju dejavnosti
humanitarnosti, sociale in zdravstva v
Občini Postojna v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje neproﬁtnih programov in/ali projektov za dejavnosti društev na področju humanitarnosti, sociale in zdravstva, ki se bodo izvajali na območju Občine Postojna v letu 2005.
Soﬁnancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev in drugih neproﬁtnih
organizacij na razpisanih področjih;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na omenjenih področjih dela v Občini Postojna.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih
razpisov v Občini Postojna, kot tudi aktivnosti
komercialnega značaja, se ne bodo soﬁnancirali oziroma se bo soﬁnancerski delež občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje razpisane
dejavnosti (obvezno dokazilo – priloga: kopija
izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev, kopijo obvestila o identiﬁkaciji
in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada
RS iz katerih je razvidno, da je predlagatelj
registriran za opravljanje navedenih dejavnosti);
– imajo sedež v Občini Postojna;
– so bili v preteklem proračunskem letu
soﬁnancirani iz sredstev proračuna Občine
Postojna in so izpolnili vse pogodbene obveznosti;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neproﬁtni osnovi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2005;
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– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– program in/ali projekt je ﬁnančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v ﬁnančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji,
navedeni v prvem odstavku te točke, ki imajo
sedež izven Občine Postojna in/ali niso bili v
preteklem proračunskem letu soﬁnancirani iz
proračuna Občine Postojna in izpolnjujejo
vse ostale pogoje te točke. V tem primeru
ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o soﬁnanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt posebnega pomena v okviru predmeta tega razpisa in
je za prijavljeni program izkazan interes za
občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za nečlane društva iz Občine
Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali/in predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
programe javnih delavcev.
Prednostno bodo soﬁnancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o soﬁnanciranju programov in/ali projektov za dejavnosti društev na področju humanitarnosti, sociale in zdravstva.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani
dokončni Odločbi o izboru programov spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa) razveljavi že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2005 znaša: 2,900.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
soﬁnancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2005 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
15. 2. 2005.
7. Razpisna dokumentacija
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Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni 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 razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo na osnovi pisne zahteve predlagatelja v času razpisnega roka
le-temu razpisno dokumentacijo poslala.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Občina Postojna – pisarna št. 4 –
sprejemna pisarna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, v zapečateni ovojnici z izpisom na
prednji strani: »Ne odpiraj – DD – razpis 2005
– humanitarnost, sociala, zdravstvo« do
vključno 15. februarja 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 15. 2. 2005
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna
pisarna.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Romana Derenčin, tel. 728-07-20, romana.derencin@postojna.si,
– Martina Magajna Gerželj, tel. 728-07-23,
martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti, Ljub-
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ljanska cesta 4, 6230 Postojna v času uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Ob-660/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2005 (Ur. l. RS št. 2/05), 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/98 in 15/03) in
6. člena Pravilnika o ﬁnanciranju športa v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. Ur. l. RS, št 41/02),
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov v javnem
interesu na področju športa v Občini
Postojna v letu 2005
I. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci, ki
bodo izvajali športne programe v Občini Postojna:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva za posamezna območja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neproﬁtne,
– vrtci, osnovne šole, srednje tehnične
šole in srednje strokovne šole, gimnazije in
druge splošne srednje šole,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni
program za invalide,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu.
II. V letu 2005 bo Občina Postojna (so)ﬁnancirala naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine
Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
(so)ﬁnancirali bomo programe, ki imajo
značaj redne vadbe, projekt Zlati sonček,
tečaje plavanja;
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
(so)ﬁnancirali bomo programe, ki imajo
značaj redne vadbe, projekt Zlati sonček,
tečaje plavanja, organizacijo in izvedbo šolskih športnih tekmovanj, nastope na občinskih in regijskih tekmovanjih;
Programi športa nadarjenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
(so)ﬁnancirali bomo programe v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo značaj rednega športnega treniranja in nastope na državnih tekmovanjih;
2. Športno rekreativna dejavnost
(so)ﬁnancirali bomo organizacijo in izvedbo občinskih tekmovanj ter programe rekreativne vadbe;
3. Kakovostni šport
(so)ﬁnancirali bomo najem objekta za društva Občine Postojna, ki imajo redno vadbo
in nastopajo v državni ligi oziroma katerih posamezniki se udeležujejo državnih prvenstev;
4. Vrhunski šport
(so)ﬁnancirali bomo udeležbo na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, s katerim bomo
promovirali občino.
5. Šport invalidov
(so)ﬁnancirali bomo programe rekreativne
vadbe za invalide;

6. Izobraževanje na področju športa
(so)ﬁnancirali bomo izobraževanje pri
usposabljanju strokovnega kadra.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost, založniška dejavnost, informacijski sistem na
področju športa
8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
(so)ﬁnancirali bomo organizacijo odmevnejših prireditev v Občini Postojna, ki bodo
promovirale občino.
III. Izbrani programi bodo soﬁnancirani iz
proračunskih sredstev Občine Postojna za
leto 2005, namenjenih dejavnostim športa.
Prednost pri izboru bodo imela športna društva.
IV. Rok za prijavo je do vključno
4. februarja 2005.
V. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Športni zvezi Postojna,
Pot k Pivki 4, vsak delavnik med 8. in 14.
uro.
Prijavo na razpisnih obrazcih pošljite na
naslov: Športna zveza Postojna, Pot k Pivki
4, 6230 Postojna, s pripisom “Ne odpiraj –
DD – Razpis 2005 – Šport”.
VI. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Ob-661/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS št. 130/03), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98,
66/99), Odloka o proračunu Občine Postojna
za leto 2005 (Ur. l. RS št. 2/05), in sklepa
župana Občine Postojna št. 031-01-1/05 z
dne 7. 1. 2005, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov in/ali
projektov na področju zasvojenosti v
Občini Postojna v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje neproﬁtnih programov in/ali projektov društev,
javnih zavodov, ustanov/skladov in drugih
neproﬁtnih organizacij ki se bodo izvajali na
območju Občine Postojna v letu 2005.
Soﬁnancirani bodo programi, ki so namenjeni:
– dejavnostim društev, javnih zavodov,
ustanov/skladov in drugih neproﬁtnih organizacij, zavodov na razpisanem področju;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in/ali mednarodne projekte
na razpisanem področju.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Občini Postojna, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo
soﬁnacirali oziroma se bo soﬁnancerski delež
občine ustrezno zmanjšal.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino in/ali
za dejavnost izobraževanja in svetovanja;
(obvezno dokazilo – priloga: kopija izpiska iz sodnega registra, kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev,
kopijo obvestila o identiﬁkaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Statističnega urada RS iz katerih
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje navedenih dejavnosti);
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– imajo sedež v Občini Postojna;
– so bili v preteklem proračunskem letu
soﬁnancirani iz sredstev proračuna Občine
Postojna in so izpolnili vse pogodbene obveznosti;
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa;
– dejavnost opravljajo na neproﬁtni
osnovi;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– da prijavijo samo programe in/ali projekte ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2005;
– program in/ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– program in/ali projekt je ﬁnančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v ﬁnančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež izven Občine Postojna in/ali niso
bili v preteklem proračunskem letu soﬁnancirani iz proračuna Občine Postojna in izpolnjujejo vse ostale pogoje te točke. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o soﬁnanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna.
Pogoji so izločitveni.
3. Kriteriji za izbiro programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti dela z zasvojenimi (informiranje, podpora in zmanjševanje
škode, terensko delo, svetovanje, urejanje,
rehabilitacija);
– preventivni programi in/ali projekti namenjeni ozaveščanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja in preprečevanju zasvojenosti;
– programi in/ali projekti, ki z vključevanjem prostovoljcev deluje odprto in aktivnosti
pripravlja tudi za vse zainteresirane občane
iz Občine Postojna, ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta;
– programi in/ali projekti, ki se izvajajo že
več let ali predstavljajo stalno obliko dela;
– programi in/ali projekti, ki vključujejo
programe javnih delavcev.
Prednostno bodo soﬁnancirani programi
in/ali projekti, ki bodo izkazovali:
– kvaliteto, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v Navodilih o soﬁnanciranju programov in/ali projektov na področju zasvojenosti.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan Občine Postojna za področja, ki so predmet razpisa.
Občina lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru programov
spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (nerealizacija programa, dela programa) razveljavi že sklenjeno pogodbo, v

primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2005 znaša: 800.000 SIT.
Izbrani programi oziroma projekti bodo
soﬁnancirani do razpisane višine sredstev.
Če bodo na razpis prijavljeni kandidati presegali razpisano višino sredstev, bodo le-ta
razdeljena v deležih.
Izbrani bodo tisti programi in/ali projekti,
ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega
razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2005 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
15. 2. 2005.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce.
8. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce;
– zahtevana dokazila;
– zahtevane obvezne priloge.
Prijava na javni 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 razpisni dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo na osnovi pisne zahteve predlagatelja v času razpisnega roka
le-temu razpisno dokumentacijo poslala.
9. Oddaja in dostava predlogov
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Občina Postojna – pisarna št. 4 –
sprejemna pisarna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, v zapečateni ovojnici z izpisom na
prednji strani: »Ne odpiraj – DD – razpis 2005
–Zasvojenost« do vključno 15. februarja
2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
9.2 Dopolnjevanja delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 15. 2. 2005
oziroma do tega dne ni bila predložena na
Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna
pisarna.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
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Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve
vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Romana Derenčin 72-80-720, romana.derencin@postojna.si
– Martina Magajna Gerželj 72-80-723,
martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v času uradnih ur Občine Postojna.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna
Ob-662/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Statuta občine Postojna (Ur. l. RS, št.
1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99), Odloka o
proračunu Občine Postojna za leto 2005 (Ur.
l. RS, št. 2/05), ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št 6/03 in 97/03), Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 100/03) in Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02),
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor programov prireditev
v Občini Postojna v letu 2005
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je ﬁnanciranje programov
prireditev v Občini Postojna, ki imajo promocijski pomen za Občino Postojna in sicer s
področja kulture, športa, turizma in drugih
sorodnih področij v Občini Postojna v letu
2005, ki niso bili predmet drugih razpisov, ki
jih je objavila Občina Postojna v letu 2005,
oziroma niso bili v letu 2005 ﬁnancirani iz
proračuna Občine Postojna.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Upravičene osebe po tem razpisu so vse
ﬁzične in pravne osebe, ki delujejo na razpisanem področju (v nadaljevanju: upravičene
osebe).
Kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim, strokovnim in drugim kriterijem in jo izvaja kulturni izvajalec in
je njegovo delovanje v javnem interesu do te
mere, da ga država ali lokalna skupnost ﬁnancira na primerljiv način kot javni zavod.
Kulturni program je določen s cilji kulturnega
izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in priori-

Stran

362 /

Št.

4 / 14. 1. 2005

tete kulturne politike in biti relevantni, merljivi,
uresničljivi in časovno opredeljeni. Po vsebini predstavlja zaključene celote in traja nepretrgoma najmanj eno leto.
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa, ki poslovno in programsko
predstavlja in zastopa upravičeno osebo.
Programski sklop je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v
svojih delih dostopen javnosti. Sestavljajo ga
ena ali več programskih enot. Programski
sklop je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Programska enota je posamezna programska aktivnost (npr.: gostovanje, koncert,
razstava, kulturni dogodek, ...)
Osnovno razpisno področje je tisto razpisno področje predlagatelja, ki v pretežni
meri, po obsegu in načinu izvajanja programa opredeljuje njegovo dejavnost.
Financiranje pomeni, kadar se uporablja
samostojno, tako ﬁnanciranje kot soﬁnanciranje.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega programa, prikazanih
v ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji programa (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno
umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno eno izmed navedenih
dokazil – priloga: kopija izpiska iz sodnega
registra, kopija izpiska oziroma potrdila upravne enote iz registra društev, kopija obvestila
o identiﬁkaciji in razvrstitvi po dejavnosti Statističnega urada RS;
– imajo sedež v Občini Postojna;
– delujejo na razpisanem področju najmanj eno leto ali eno sezono.
Na razpis se lahko prijavijo tudi predlagatelji, navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež izven Občine Postojna in izpolnjujejo vse ostale pogoje tega odstavka. V
tem primeru ima Občina Postojna pravico
samostojno odločati o soﬁnanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program prireditev
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program prireditev
izkazan interes za Občino Postojna.
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija,
ki jo imenuje župan.
Komisija predlaga zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je tri delovne dni od prejema
obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Občina Postojna lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev, in po
že izdani dokončni odločbi o izboru programov, spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe ali razveže že sklenjeno pogodbo; v primeru že izplačanih sredstev pa
zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Splošni kriteriji razpisa
Program prireditev ustreza splošnim kriterijem, če:
– je nekomercialnega značaja;
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– je namenjena širšemu krogu obiskovalcev oziroma uporabnikov;
– je ﬁnančno realno ovrednotena in ima
uravnoteženo ﬁnančno zgradbo;
– zagotavlja soudeležbo predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi iz drugih virov;
– prireditev bo izvedena v letu 2005.
4.2 Prednostni kriteriji
Program prireditev ustreza prednostnim
kriterijem, če:
– prost vstop na prireditev;
– prireditev je tradicionalna in se izvaja
več let zaporedoma;
– prireditev ima osnovni poudarek na kulturnem in etnološkem izročilu kraja;
– upravičena oseba je kandidirala na drugih razpisih in/ali pozivih.
5. Uporaba kriterijev
Izbrani programi prireditev bodo soﬁnancirani do razpisane višine sredstev po posameznih alinejah 6. točke razpisa. Če bodo na
razpis prijavljeni programi prireditev presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v deležih.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za leto 2005, namenjenih za predmet tega
razpisa znaša:
– za organizacijo in izvedbo prireditev, ki
jih predlagajo turistična društva – 2,000.000
SIT,
– za organizacijo in izvedbo festivala
»Zmaj 'ma mlade 2005« – 4,000.000 SIT,
– za organizacijo in izvedbo prireditev, ki
jih predlagajo druge upravičene osebe –
5,000.000 SIT,
– za organizacijo in izvedbo projekta Klasikaa Postojna – 1,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena proračunska sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2005 oziroma
v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03).
8. Razpisni rok: razpis se prične naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi
15. 2. 2005.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega
programa prireditev;
– vzorec zahtevanih izjav.
10. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
predložiti naslednjo dokumentacijo
Vloge na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo v celoti izpolnjena predpisana
obrazca A in B;
– zahtevane obvezne priloge;
– zaprošeni znesek soﬁnanciranja predlaganih programov prireditev ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih ﬁnančnih virov za pokritje preostalega deleža;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – pisarna št. 21 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani predlagatelji natisnejo s spletne strani
Občine Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo predlagatelju na
osnovi pisne zahteve v času razpisnega roka
poslala razpisno dokumentacijo.

11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti
predložena na naslov: Občina Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna pisarna, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna v zapečateni ovojnici
z izpisom na prednji strani:
– za organizacijo in izvedbo prireditev, ki
jih predlagajo turistična društva »Ne odpiraj
– DD – razpis prireditve 2005 – turistična
društva«,
– za organizacijo in izvedbo festivala
»Zmaj 'ma mlade 2005« »Ne odpiraj – DD –
razpis prireditve 2005 – Zmaj 'ma mlade«,
– za organizacijo in izvedbo prireditev, ki
jih predlagajo druge upravičene osebe »Ne
odpiraj – DD – razpis prireditve 2005«,
– za organizacijo in izvedbo prireditev, ki
jih predlagajo druge upravičene osebe »Ne
odpiraj – DD – razpis prireditve 2005 – Klasikaa Postojna«,
do vključno 12. 2. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!
11.2 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti so možne le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 2.
2005 oziroma do tega dne ni bila predložena
na Občini Postojna – pisarna št. 4 – sprejemna pisarna.
Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge in dele vlog, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– Romana Derenčin 728-07-20, romana.derencin@postojna.si,
– Martina Magajna Gerželj 728-07-23,
martina.g.magajna@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani lahko vpogledajo v neizpolnjeno razpisno dokumentacijo na Občini Postojna, Oddelku za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v času uradnih ur Občine Postojna.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Občina Postojna bo predlagatelje o izidu
razpisa pisno obvestila. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Postojna bo izbrala predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z občinskim proračunom.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Ob-637/05
Preklic
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor preklicuje
javno dražbo za prodajo nepremičnine pod
zap. št. 14,
14. poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Koroška cesta 48, Maribor (nezaseden) v izmeri 31,03 m2, parc. št. 2006, vl.
št. 1409 k. o. Maribor – grad.
Izklicna cena je 8,000.000 SIT; razpisano za dne 20. 1. 2005.
Mestna občina Maribor

Razpisi delovnih
mest
Ob-664/05
Popravek
Svet Varstveno delovnega centra Saša,
Velenje, Kidričeva cesta 19a, je na podlagi
sklepa 5. seje sveta, z dne 6. 1. 2005, v
skladu z določili 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Saša, 32. členom Zakona o zavodih (Ur. l. SRS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94, in 8/96) in 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92,
42/94 – odl. US RS, 41/99, 26/01, 2/04 in
7/04) sprejel sklep, da se razpis, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 135 z
dne 17. 12. 2004 dopolni z dodatnim pogojem razpisa:
– višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega
varstva,
– strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva.
Kandidat mora predložiti program dela
VDC.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili pošljejo kandidati v tajništvo zavoda najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, z
oznako »Prijava na razpis”.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Varstveno delovnega centra Saša,
Velenje
Št. 10102-001/2005
Ob-460/05
Na podlagi 57. in 58. člena v povezavi
z 2. točko 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 2/04)
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec v Oddelku za družbene
dejavnosti.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazi-

vih svetovalec II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Delovno razmerje za prosto delovno
mesto bo sklenjeno za določen čas – predvidoma za 12 mesecev za nadomeščanje
odsotne javne uslužbenke, s polnim delovnim časom.
Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– priprava strokovnih podlag za občinske predpise s področja,
– pomoč pri usklajevanju strokovnih nalog s področja,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri in izkušnje pri
pripravi predloga in realizacije občinskega
proračuna ter opravljanje najzahtevnejših
nalog s ﬁnančnega področja proračunskega porabnika;
– imeti morajo najmanj 3 leta in
8 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz
javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z delovnimi izkušnjami in strokovnimi referencami na ﬁnančnem področju v javnem
sektorju.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu svetovalca v nazivu svetovalec II v prostorih Občinske uprave Škofja
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka in z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis
– svetovalec« v roku 8 dni od dneva objave
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v Uradnem listu RS oziroma od objave pri
Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – predvidoma za
12 mesecev za nadomeščanje odsotne javne uslužbenke, s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Marija Božič, tel. 04/511-23-15.
Občina Škofja Loka
Št. 10102-002/2005
Ob-461/05
Na podlagi 57. in 58. člena v povezavi
s 4. točko 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 2/04)
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
pripravnik svetovalec v Oddelku za
splošne zadeve – glavna pisarna.
Delovno razmerje za prosto delovno
mesto bo sklenjeno za določen čas – predvidoma za 10 mesecev za usposabljanje za
opravljanje državnega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv, s polnim delovnim
časom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo upravne smeri; zaželene so izkušnje iz
področja ravnanja z arhivskim in dokumentarnem gradivom;
– 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.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati,
ki so se v času študija ukvarjali in poznajo
delo na področju poslovanja z arhivskim
in dokumentarnim gradivom ter v glavni
pisarni.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu pripravnika svetovalca v
prostorih Občinske uprave Škofja Loka,
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka in z obvezno
oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – pri-
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pravnik svetovalec« v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. O izbiri
pripravnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas – predvidoma za 10 mesecev za usposabljanje za
opravljanje državnega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv, s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Marija Božič, tel. 04/511-23-15.
Občina Škofja Loka
Ob-462/05
Na podlagi 56. člena prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), občina Gorišnica
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, v občinski
upravi občine Gorišnica.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri oziroma visoko strokovno izobrazbo upravne smeri,
– aktivno morajo obvladati slovenski
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,
– imeti morajo znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– kratek življenjepis,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica, s pripisom javni
natečaj – pripravnik, in sicer v roku 8 dni
od te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni,
najkasneje v roku 30 dni po izbiri. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa vročen sklep, da niso bili izbrani.
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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 dobite na tel. 02/743-11-13 (Matevž Cestnik).
Občina Gorišnica
Su 010603/2004
Ob-493/05
Okrajno sodišče v Žalcu objavlja natečaj
za uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivih:
strokovni sodelavec III, II, I, oziroma v prevedenem nazivu višji pravosodni svetovalec.
Kraj delovnega mesta: Žalec.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje
(drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih, Ur. l. RS, št. 56/02) in k prijavi
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– potrdilo 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,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
iz prejšnje alinee.
Pisne ponudbe z opisom vseh delovnih
izkušenj ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev je treba poslati v 8 dneh po objavi
tega javnega natečaja, na naslov: Okrajno
sodišče v Žalcu, Levstikova 10, Žalec, Urad
predsednika sodišča.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so na voljo v uradu predsednika Okrajnega
sodišča, tel. 03/713-16-50.
Okrajno sodišče Žalec
Št. 110-5/2005-3-213
Ob-508/05
Na podlagi 56. člena, sedmega odstavka 57. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS), načelnik Upravne enote Kočevje, objavlja javni natečaj za zaposlitev
svetovalca III, za določen čas, v Upravni enoti Kočevje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen izpit iz Zakona
o splošnem upravnem postopku;
– imeti morajo opravljen izpit za matičarja, če bo sprejet(a) kandidat(ka) brez
tega izpita, ga bo mogel(mogla) opraviti v
enem letu;

– imeti morajo najmanj osem mesecev
delovnih izkušenj;
– 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;
– imeti morajo opravljen vozniški izpit
B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz ZUP;
– fotokopijo opravljenega izpita za matičarje;
– fotokopijo delovne knjižice, kot dokazilo delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal določen čas, in sicer do vrnitve delavke z
daljše odsotnosti, v prostorih Upravne enote Kočevje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Kočevje,
1330 Kočevje, Ljubljanska cesta 26, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za svetovalca III«, in sicer v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel.
893-83-26.
Upravna enota Kočevje
Št. 1/2005
Ob-517/05
Svet Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora imeti:
– visoko strokovno izobrazbo pedagoške, psihološke, socialne oziroma druge
ustrezne smeri in najmanj pet let delovnih
izkušenj pri vzgojno-svetovalnem in terapevtskem delu z otroki in starši,
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– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki zagotavljajo, da bo s svojim delom
prispeval/a k uresničevanju ciljev zavoda,
– biti mora slovenski državljan/ka in aktivno obvladati slovenski jezik,
– kandidat/ka mora predložiti vizijo razvoja in dela zavoda.
Direktor/ica bo imenovan/a za 4 leta.
Delo bo pričel/a opravljati v marcu
2005.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Posvetovalnica za učence in
starše, Novo mesto, Mušičeva 2, z označbo »Razpis«.
Kandidati/ke bodo obveščeni/e o izbiri v
zakonitem roku.
Posvetovalnica za učence in starše
Ob-597/05
V skladu s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02) in 49. členom Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99) župan Občine Preddvor objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višjega referenta za upravne zadeve
in gospodarstvo.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji referent III, II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu višji referent III.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje
za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba upravno administrativne smeri,
– šest mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– osnovno znanje enega od svetovnih
jezikov (zaželjena nemščina),
– usposobljenost za delo z računalnikom (poznavanje dela s programskimi
orodji Word in Excel).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z opravljenim strokovnim upravnim izpitom in tisti, ki bodo izkazali reference za
delovne izkušnje pri pisarniškem poslovanju, klasiﬁciranju dokumentarnega gradiva,
javnih naročilih ter poznavanju področij gospodarskih dejavnosti.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom s štirimesečnim
poskusnim delom. Izbran kandidat/ka bo
delo opravljal/a praviloma na sedežu Občine Preddvor, Dvorski trg 10 v Preddvoru.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni Iist RS, št. 56/02)
lahko za delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv.
Kandidati morajo ponudbi poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper njih ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti

(potrdilo bo izbrani kandidat/ka dostavil/a
naknadno).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa na naslov: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, s
pripisom »javni natečaj za delovno mesto
višjega referenta«.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na Občini Preddvor, tel.
04/275-10-00.
Občina Preddvor
Ob-630/05
ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, objavlja
razpis
za predavatelje višje strokovne šole,
višješolskega študijskega programa
Kmetijstvo (VI. stopnja izobraževanja)
za naslednja predmetna področja: strokovna terminologija v tujem jeziku, poslovno sporazumevanje in vodenje, ekonomika
in menedžment podjetij, računalništvo in
informatika, ekologija in urejanje podeželja, organizacija in poslovanje v kmetijstvu,
podjetništvo in trženje v kmetijstvu, zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti, ekološko kmetovanje, gospodarjenje
v živinoreji, gospodarjenje v poljedelstvu in
vrtnarstvu, gospodarjenje v sadjarstvu in
vinogradništvu, kmetovanje v manj primernih pridelovalnih razmerah, celostni razvoj
podeželja, dopolnilne dejavnosti, gospodarsko poslovanje kmetijskih obratov, oblike interesnega povezovanja v kmetijstvu,
praktično izobraževanje.
Skladno z 92. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) in
Pravilnikom o izobrazbi predavateljev in
drugih strokovnih delavcev za pridobitev
naziva predavatelj višje strokovne šole s
33. členom Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04),
bo ta naziv podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede izobrazbe
(Ur. l. RS, št. 48/00, Pravilnik o strokovni
izobrazbi predavateljev v izobraževalnem
programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe Kmetijstvo), tri leta delovnih
izkušenj in vidnih dosežkov na svojem
strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 27/96
– Kriterij za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje strokovne šole).
Prijave z življenjepisom in overjenimi
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v elektronski obliki na naslov: (robert.harb@guest.arnes.si) v 8 dneh od objave, dokumentacijo pa na naslov: ŠC Ptuj
Višja strokovna šola, Volkmerjeva cesta 19,
2250 Ptuj. Podrobnejše informacije lahko
dobite na tel. 02/772-44-11 Robert Harb
v.d. ravnatelja Višje strokovne šole.
Višja strokovna šola
Št. 122-1/2005/1
Ob-631/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 2-70/04) direktor Urada Republike Slovenije za meroslovje objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
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višjega svetovalca v Uradu Republike
Slovenije za meroslovje v Sektorju za
zakonsko meroslovje.
Delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in
I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec III.
Delovno razmerje za prosto delovno
mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
Delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov za določene vrste meril (merilniki
tlaka, merilniki toplotne energije in drugo),
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– imeti morajo višje znanje 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;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z delovnimi izkušnjami in strokovnimi referencami na področju delovanja v merilnem
laboratoriju.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje;
– fotokopije dokazil o višjem znanju tujega jezika
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certiﬁkatom o aktivnem znanju jezika ali
z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materin jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali
dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
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jezika v okviru programa do-ali podiplomskega študija.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal
na delovnem mestu višjega svetovalca
v nazivu višji svetovalec III v prostorih
Urada RS za meroslovje, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Urad RS za meroslovje,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in z obvezno
oznako na ovojnici: »Prijava na razpis �
vi�ji svetovalec« v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od
objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Dokumentacijo je možno poslati tudi na
elektronski naslov urada: mirs@gov.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Andreja Čemažar, Urad RS za meroslovje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-85-89.
Urad RS za meroslovje
Ob-632/05
Ministrstvo za ﬁnance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska
cesta 48, 1001 Ljubljana, p.p. 674, tel.
01/475-16-58, objavlja javni natečaj za naslednje prosto delovno mesto:
višji svetovalec (pravnik) v službi za
pravne, kadrovske in splošne naloge
ter ﬁnanciranje.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec I in višji svetovalec II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma, če kandidat nima tega izpita, ga
je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja
v naziv,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat doktorat, magisterij oziroma zaključen
specialistični študij.
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
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– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv Uprave RS za javna plačila predložil naslednja
dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje Republike
Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Uprave Republike
Slovenije za javna plačila v Uradu UJP,
Dunajska cesta 48, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Uprava Republike Slovenije
za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1001
Ljubljana, p.p. 674 pod oznako »za javni
natečaj« v roku 14 dni od dneva objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/475-16-58 – Ema Tertnik.
(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem
natečaju – višji svetovalec, pravnik, javni
uslužbenec, kandidat, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske).
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 002/2005
Ob-633/05
Svet glasbene šole Sevnica, Cesta na
grad 22, 8290 Sevnica razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145. členom Zakona o organizaciji
in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00)
ter 43. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI–A
(Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 28. 4. 2005
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministrstva
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22, 8290 Sevnica, s pripisom
»Prijava za razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Sevnica
Št. 1102-2/2005
Ob-634/05
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za
nacionalne račune.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II
in višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 5 let oziroma najmanj 3 let in
4 mesece delovnih izkušenj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave.
Za delovne izkušnje se štejejo delovne
izkušnje pridobljene v delovnem razmerju
na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe ter delovne izkušnje pridobljene
z opravljanjem del na delovnem mestu z
eno stopnjo nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v istem poklicu, razen pripravništva
v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi...), iz katerega je razvidna delovna
doba in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim
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delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v Sektorju za nacionalne račune, na področju neﬁnančnih
računov za sektor država.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-2/2005.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe računalniških
programov: MS Word, MS Excel in MS Access;
– s poznavanjem nacionalnih računov
in ekonomske statistike;
– z organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnosti;
– z višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri
mag. Karmen Hren na tel. 01/241-51-84 ali
pri Andreju Flajsu, na tel. 01/241-51-90.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 111-02-1-14/2005-01-921 Ob-635/05
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS:
1. na Davčnem uradu Ljubljana:
svetovalec – izterjevalec v referatu
za izterjavo na terenu.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec – izterjevalec III, svetovalec – izterjevalec II ali svetovalec – izterjevalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino
v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– poseben strokovni izpit za davčnega
izterjevalca,
– preizkus za vodenje prekrškovnega
postopka in izdajo plačilnega naloga.
2. na Davčnem uradu Ljubljana, izpostava Ljubljana Vič Rudnik:
referent za davčno kontrolo v referatu za kontrolo, odmero in obračun
davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.

Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega posebnega strokovnega izpita za davčnega izterjevalca, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja za izterjevalca.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranim javnim uslužbencem bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
4-mesečnim poskusnim delom pod zaporedno številko 1 in 2-mesečnim poskusnim
delom za delovno mesto pod št. 2.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
(področje delovnih izkušenj ter trajanje)
pošljite v 8 dneh od objave na naslov,
kjer se bodo navedena delovna mesta tudi
opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Ljubljana, izpostava Ljubljana Vič Rudnik, Trg mladinskih
delovnih brigad 14, 1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na kontaktno
osebo na Davčnem uradu Ljubljana Marjano Obermajer tel. 01/47-44-285.
Davčna uprava RS
Št. 122-1/2005
Ob-636/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
in 110/02) direktor Servisa skupnih služb
Vlade Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega pripravniškega mesta za osebo, ki bo prvič začela
opravljati delo in se bo usposabljala za
opravo državnega izpita iz javne uprave:
pripravnik v Sektorju za investicije.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava
morajo kandidati, ki se bodo prijavili na
prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
arhitekti;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
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– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– morebitna potrdila o znanju za delo z
osebnim računalnikom;
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisna izjava kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas trajanja
pripravniške dobe (10 mesecev).
Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Servisa skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto pripravniško mesto, številka 122-1/2005« na
naslov: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, p.p. 644, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
od dne objave v Uradnem listu RS oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dne objave v Uradnem listu RS
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
kandidata bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas trajanja pripravniške dobe (10 mesecev).
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Terezija Pesrl,
zaposlena v Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 01/478-18-80.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 105-1/05-6-631

Ob-663/05

Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto
1. paznik (en izvajalec-moški) – za
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
paznik III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu paznik III.
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Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Pod št. 1.
– V. stopnja srednje splošne oziroma
druge srednje šole,
– 6 mesecev delovnih izkušenj (na IV.
oziroma V. stopnji zahtevnosti),
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje jezika narodnosti (višja raven),
– vozniški izpit za kategorijo B,
– nekaznovanost,
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita po zakonu o izvrševanju
kazenskih sankcij in strokovnega izpita
iz upravnega postopka pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto,
strokovni upravni izpit opravili najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv, strokovni izpit po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in strokovni izpit iz upravnega
postopka pa najkasneje v šestih mesecih
od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B
kategorije,
– fotokopije potrdila o opravljenih izpitih (če jih kandidat ima),
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– za znanje jezika narodnosti višja raven: potrdilo pristojne institucije o aktvinem znanju ali dokazilo o veriﬁciranem
programu izobraževanja, ki je zajemal
osem let italijanski jezik,
– osebna pismena izjava kandidata, da
ni bil kaznovan oziroma ni v kazenskem
postopku (v primeru izbora pa predložitev
potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo, da ni
v kazenskem postopku (izdaja ga krajevno
pristojno sodišče).
Prepozne vloge v izbirnem postopku ne
bodo upoštevane.
Za čas opravljanja dela na delovnem
mestvu paznik se javnega uslužbenca
vključi v obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in uspešno opravljenim trimesečnim poskusnim delom. Delo
bo opravljal v zavodu za prestajanje kazni
zapora Koper, Ankaranske cesta 3 in na
terenu.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenost kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje, s psihološkim testiranjem in osebnim razgovorom.
Prijave s potrebnimi dokazili in življenjepisom posredujte v osmih dneh po objavi na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000
Koper, s pripisom – javni natečaj, paznik.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel.
05/61-00-450 (Lilijana Laganis).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidati bodo obveščeni v roku 15 dni
po opravljeni izbiri kandidata.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper
Št. 1-102-03-10/2004
Ob-678/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s sprvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/2002-ZDT in
2/2004-ZDSS) župan Občine Ribnica ponovno objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za
opravljanje državnega izpita iz javne
uprave, za uradniško delovno mesto
višji referent III v Oddelku za ﬁnance
Delo se lahko opravlja v nazivih višji
rererent/ka III.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3 v Ribnici.
Pogoji, ki jih morajo zainteresirani kandidati izpolnjevati:
– visoko izobrazba ekonomske smeri,
– usposobljenost za delo z računalnikom (preglednice in baze)
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome in fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje in
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
S kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas 10 mesecev.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri. O javnem natečaju
daje informacije Nevenka Turk Kraljič.
Ponudbe z dokazili pošljite v 8 dneh od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica. Kandidati bodo o pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nevenka Turk Kraljič na tel. številki 01-837 20 03.
Občina Ribnica
Št. 112-3/2005/1-0023048
Ob-748/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56.
člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02 – ZDT-B) ter v skladu
z 20. in 22. členom Uredbe o postopku
za zasedbo prostega delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 22/04), objavlja
prosto delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v direktoratu
za letalstvo (za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave).

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
prometne ali strojne smeri.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v tretji in četrti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili
bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo usposobljenost
kandidatov presojala na podlagi dokazil
priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo prometne
smeri – modul zračni promet in s sposobnostjo tekočega ustnega in pisnega komuniciranja v angleškem jeziku.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, za čas
opravljanja pripravništva, in sicer za deset
mesecev, s polnim delovnim časom. Delo
se bo opravljalo na sedežu Ministrstva za
promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-3/2005/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni,
o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri pripravnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 111-1/05-0515
Ob-789/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-792/05
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, na podlagi 56. člena
in v skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in
2-70/04) objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
podsekretar (M/Ž) v Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve.
Delovno mesto podsekretar(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar(ka) in sekretar(ka).
Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu podsekretar(ka).
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali
visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali humanistične smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:
– višja raven znanja tujega jezika (angleščina, nemščina ali francoščina).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem problematike delovnega
področja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto omenjeni izpit opravile
najkasneje v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati(ke) izpolnjevati še splošne pogoje, ki so določeni s predpisi s področja
delovnega prava in pogoje, ki jih določa
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati(ke) predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo dokazila o višji ravni znanja tujega jezika,

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat(ka) ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, in
– pisno izjavo v kateri kandidat(ka) izjavlja:
· da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a)
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bil(a) obsojen(a) na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
· da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka) bo opravljal(a) delo v poslovnih
prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih
uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidati(ke) naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom (z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj) in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja, na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Kadrovska služba, Trg
OF 13, Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj – podsekretar(ka)«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-46-94, Matej Špenko.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 111-5/05-0515
Ob-800/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-3/05-0515
Ob-801/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
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sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-972/05
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-94-00, objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta.
V notranji organizacijski enoti Direktorat:
Namestnik generalnega sekretarja
– direktor, ki je položajno delovno mesto
in se opravlja v nazivu višji sekretar.
Delovne naloge:
– nadomeščanje generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti po pooblastilu,
– vodenje in koordinacija dela v Direktoratu,
– vodenje priprave osnutka ﬁnančnega
načrta,
– vodenje in organiziranje aktivnosti za
izvedbo sklepov revizijskih nadzorov,
– usklajevanje in nadzor nad vodenjem
postopkov javnih naročil,
– priprava predlogov za informacijski
sistem.
Zahtevani pogoji in znanja:
– 16 let delovnih izkušenj,
– najmanj univerzitetna strokovna izobrazba ekonomske, tehnične, pravne ali
druge družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje 1 svetovnega jezika,
– delo z računalnikom.
V notranji organizacijski enoti Sektor za
izvajanje dejavnosti DZ:
Vodja sektorja – sekretar, ki je položajno delovno mesto in se opravlja v nazivih sekretar ali višji sekretar.
Delovne naloge:
– vodenje in koordiniranje dela v sektorju,
– vodenje in usklajevanje priprave sej
DZ, delovnih teles, gradiv za sejo DZ in
poročil delovnih teles,
– organiziranje in usmerjanje dela sekretarjev delovnih teles in uradnikov delovnih teles ter predlaganje rešitev za učinkovito in kvalitetno delo DZ in delovnih
teles,
– razporejanje nalog med uradniki sektorja,
– zagotavljanje enotnega pristopa in
standardnih postopkov pri delovanju v
sektorju,
– spremljanje dela DZ in delovnih teles
ter zagotavljanje enotne uporabe poslovniških določb, predvsem zakonodajnega
postopka,
– skrb za ažurnost in pravilnost baze
zakonodajnega postopka in postopka zadev EU,
– dajanje predlogov za katalog izvajanja poslovnika,
– organizacija poslanskih vprašanj in
pobud.
Zahtevani pogoji in znanja:
– 11 oziroma 16 let delovnih izkušenj,
– univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne, ekonomske ali druge
družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
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– aktivno znanje 1 svetovnega jezika,
– delo z računalnikom.
V notranji organizacijski enoti Oddelek
za pripravo in izvedbo sej DZ ter delovnih teles:
Sekretar delovnega telesa – Odbora
za zadeve EU, ki je uradniško delovno
mesto in se opravlja v nazivih podsekretar
ali sekretar
Delovne naloge:
– organiziranje in koordiniranje dejavnosti s področja delovnega telesa ter s
tem povezano sodelovanje z drugimi državnimi organi in institucijami EU,
– spremljanje in proučevanje zadev
EU, predlogov zakonov in drugih aktov,
– sodelovanje s predstavniki nacionalnih parlamentov držav članic EU in skrb za
izmenjavo informacij med DZ in njimi,
– sodelovanje pri organizaciji parlamentarnega sodelovanja in povezovanja,
– dajanje strokovnih mnenj in stališč o
vprašanjih z delovnega področja delovnega telesa članom delovnega telesa in DZ,
– sodelovanje na seji delovnega telesa
in DZ s posredovanjem stališč, predlogov
in strokovnih mnenj,
– pripravljanje poročil, stališč, predlogov, sklepov, elaboratov, analiz, ocen,
informacij in drugih gradiv za potrebe delovnega telesa in DZ,
– priprava poročil delovnega telesa za
sejo DZ, Odbora za zadeve Evropske unije ali Odbora za zunanjo politiko,
– skrb za evidenco EU zadev,
– priprava predlogov za okvirni načrt
mednarodne dejavnosti DZ s svojega delovnega področja.
Zahtevani pogoji in znanja:
– 8 oziroma 11 let delovnih izkušenj,
– univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne, ekonomske ali druge
družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje 1 svetovnega jezika in
pasivno znanje 2 svetovnih jezikov,
– delo z računalnikom.
Višji referent, ki je uradniško delovno
mesto in se opravlja v nazivih višji referent
III, II ali I ali Referent, ki je uradniško delovno mesto in se opravlja v nazivih referent
III, II ali I – 2 delovni mesti.
Delovne naloge:
– opravljanje organizacijskih, administrativnih in manj zahtevnih strokovnih del,
– prisostvovanje in pomoč na seji delovnega telesa predsedujočemu, članom,
sekretarju delovnega telesa oziroma uradniku ter vabljenim na sejo,
– spremljanje sej delovnega telesa
(spremljanje gradiv za obravnavo na delovnih telesih, priprava in posredovanje
sklepov),
– vodenje in oblikovanje raznih datotek,
– delo z gradivi in dokumenti v bazah
podatkov,
– vodenje evidence obravnavanih oziroma sprejetih zadev na seji delovnega
telesa,
– vodenje evidence o prisotnosti poslancev na seji delovnega telesa,
– pisanje, urejanje in obdelava besedil
in dokumentov.
Zahtevani pogoji in znanja:
– 6 let in 6 mesecev oziroma 3 leta in
6 mesecev oziroma 6 mesecev delovnih
izkušenj,
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– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri oziroma srednja strokovna izobrazba upravno-administrativne ali ekonomske smeri,
– strokovni upravni izpit,
– pasivno znanje 1 svetovnega jezika,
– delo z računalnikom.
V notranji organizacijski enoti Oddelek
za razvoj informacijskega sistema:
Višji svetovalec, ki je uradniško delovno mesto in se opravlja v nazivih višji
svetovalec III, II ali I.
Delovne naloge:
– sodelovanje pri razvoju in strokovnih
nalogah na področju informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– skrb za sistemsko testiranje, vrednotenje in uvajanje novih rešitev s področja
informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– koordiniranje pomoči uporabnikom s
področja informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Zahtevani pogoji in znanja:
– 5 oziroma 8 oziroma 11 let delovnih
izkušenj,
– univerzitetna strokovna izobrazba ali
visokošolska strokovna izobrazba računalniške, informacijske, elektro ali matematične smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje 1 svetovnega jezika,
– delo z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o
izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnih mest:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
RS,
– fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopije dokazil o aktivnem znanju
(višja raven) tujega jezika.
Delovno razmerje bo za navedena
delovna mesta sklenjeno za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in z največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega
strokovnega izpita, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri se bo z izbranim kandidatom sklenila
pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za vsa objavljena prosta delovna mesta pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili na naslov: Državni zbor
Republike Slovenije, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1001 Ljubljana,
s pripisom »Prijava na javni natečaj za
(navedba delovnega mesta)«, v 8 dneh od
dneva objave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja
Nahtigal na tel. 01/478-94-66.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Državni zbor RS

Druge objave
Št. 365-05-1/2005
Ob-798/05
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi
Dopolnitve programa prodaje državnega
premoženja 2003/2004, ki ga je z odlokom
št. 411-01/01-68-9 sprejel Državni zbor
Republike Slovenije dne 14. 7. 2003, Servis skupnih služb vlade razpisuje
javno ponudbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-78.
2. Predmet javne ponudbe
Oddaja v najem opremljenih poslovnih
prostorov za opravljanje dejavnosti špedicije na MMP Jelšane – Objekt J16:
1. poslovni prostor v pritličju št. 1 v
izmeri 21,01 m2, mesečna najemnina:
200.000 SIT,
2. poslovni prostor v nadstropju št. 2
v izmeri 21,43 m2, mesečna najemnina:
200.000 SIT,
K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov.
Mesečna najemnina bo določena v
EUR, plačevala pa se bo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izdaje računa.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni ponudbi. Če pogodba
ne bo sklenjena v navedem roku, se šteje, da je ponudnik odstopil od pogodbe.
Vzorec pogodbe je na ogled pri Servisu
skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, Klemen
Šket, tel. 01/478-18-26.
4. Način in rok plačila
Najemodajalec bo izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati najemnino v
roku 15 dni od prejema računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.:
01100-1006214304.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in
morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
5. Ogled nepremičnin je možen dne
20. 1. 2005 med 11. in 12. uro.
6. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih kuvertah najkasneje
do 28. 1. 2005 do 9. ure na naslov: Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva ulica 27a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
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Predmet javnega ponudbe: oddaja ponudbe za najem poslovnih prostorov na
MMP Jelšane.
Šifra zadeve: Številka: 365-05-1/2005
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo ﬁzične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za najem
iste nepremičnine poslalo več ponudnikov,
se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig mesečne najemnine bo 5.000 SIT.
Morebitna licitacija bo na naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana dne
28. 1. 2005 ob 10. uri.
7. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v
kolikor takega potrdila ne more pridobiti,
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s
katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna
oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost,
za katero se oddajajo poslovni prostori.
8. Najemodajalec si pridružuje pravico
ustaviti postopek javne ponudbe.
9. Javna ponudba velja do 28. 1.
2005.
10. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi
postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške
dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-785/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 6/03, 97/03),
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za
soﬁnanciranje nujnih posegov pri
investicijskem vzdrževanju prostorov
in nakupa opreme za potrebe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za
leto 2005
(v nadaljevanju: poziv Prostori/Oprema 2005)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva
Prostori/Oprema 2005 so nujni posegi pri
investicijskem vzdrževanju prostorov in
nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost poziva Prostori/Oprema 2005 znaša
36,419.000 SIT.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Prostori/Oprema
2005 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2005 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS,
št. 130/03).
4. Razpisni roki: poziv Prostori/Oprema 2005 je odprt od 14. 1. 2005 do 14. 2.
2005 oziroma do porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Prostori/Oprema
2005 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS,
ki posedujejo ali uporabljajo prostore za
izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v
zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih se izvaja ljubiteljska
kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek ﬁnanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov.
Soﬁnancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi,
izvedbi in ﬁnanciranju projekta. Finančna soudeležba soﬁnancerja mora dosegati vsaj 20% vseh predvidenih stroškov
projekta. Vir za omenjeno ﬁnančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti,
ne more pa biti proračun RS, namenjen
kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se ujemajo skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov ﬁnančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Prostori/Oprema 2005
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v
RS – to dokažejo z obvestilom Statističnega urada RS o identiﬁkaciji in razvrstitvi
po dejavnosti ali s kopijo odločbe upravne
enote o registraciji društva;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov;
to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2004, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.

Št.

4 / 14. 1. 2005 /

Stran

371

Vloge na poziv Prostori/Oprema 2005
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identiﬁkaciji in razvrstitvi
po dejavnosti ali kopija odločbe upravne
enote o registraciji društva, izjava odgovorne osebe);
– zaprošeni znesek soﬁnanciranja
predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni
višji od 1,000.000 tolarjev; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih ﬁnančnih
virov za pokritje preostalega deleža (če
gre za soﬁnanciranje, tudi z izvirno izjavo
soﬁnancerja o njegovi vsaj 20% ﬁnančni
udeležbi);
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2005;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v
slovenskem jeziku in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Prostori/Oprema 2005 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od
prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošna merila
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na
razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri vsebinsko zaokrožene
projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti
(reference s poudarkom na letu 2004);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (se je v preteklih dveh letih udeležil vsaj treh prireditev na mednarodni,
državni ali regionalni ravni).
Investicijski projekt ustreza merilom
tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– je vsebinsko tehtno in celovito obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ﬁnančno
uravnotežen;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
500.000 SIT, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež soﬁnanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebna merila
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim merilom, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih
bi bila uporaba prostorov bistveno okrnjena, nepopolna ali celo onemogočena;
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– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število kulturnih skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki omogočajo izenačevanje
razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa opreme ustreza posebnim merilom, če gre za:
– nakup tehnološke in tehnične opreme, ki je neobhodno potrebna za delovanje predlagatelja;
– nakup tehnološke in tehnične opreme, ki jo uporablja večje število kulturnih
skupin;
– nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– nakup opreme, ki omogoča trajnejše delovanje in na področju ljubiteljske
kulture;
– nakup opreme, ki izboljšuje pogoje
za povezovanje med izvajalci kulturnih
programov;
– nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih
skupnostih.
11. Uporaba meril
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za soﬁnanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim merilom tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 14. 2.
2005 oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv Prostori/oprema
2005«. Na zadnji strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva
Prostori/oprema 2005.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:
– Marjeta Turk, sekretarka sklada,
01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, sekretar nadzornega
sveta sklada, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacijo javnega poziva lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu
JSKD med uradnimi urami (vsak delovni
dan od 9. do 13. ure).
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.
jskd.si.
15. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv Prostori/oprema 2005 bo v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja
predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva
datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15-tih dneh po
zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-786/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 6/03, 97/03)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za
soﬁnanciranje nakupa specializirane
opreme za potrebe folklornih skupin,
pihalnih in tamburaških orkestrov za
leto 2005
(v nadaljevanju: poziv Specializirana
Oprema 2005)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva
Specializirana Oprema 2005 so projekti
nakupa kostumov za folklorne skupine in
projekti nakupa glasbenih instrumentov za
pihalne in tamburaške orkestre.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva specializirana oprema 2005 znaša
12,000.000 SIT.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Specializirana
Oprema 2005 morajo upravičenci porabiti
v proračunskem letu 2005 oziroma v rokih
določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03).
4. Razpisni roki: poziv Specializirana
Oprema 2005 je odprt od 14. 1. 2005 do
14. 2. 2005 oziroma do porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Specializirana
Oprema 2005 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi za folklorne skupine in
glasbeni instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre.
Upravičene osebe po tem pozivu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS,
ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne
organizacije iz zamejstva.
Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi
na razpisnem področju. Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta
lahko dosega do 40% vseh predvidenih
stroškov.

Soﬁnancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in ﬁnanciranju projekta. Finančna soudeležba soﬁnancerja mora dosegati vsaj
20% vseh predvidenih stroškov projekta.
Vir za omenjeno ﬁnančno soudeležbo so
proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa
biti proračun RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se ujemajo skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov ﬁnančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Specializirana Oprema
2005 lahko predložijo upravičene osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v
RS – to dokažejo z obvestilom Statističnega urada RS o identiﬁkaciji in razvrstitvi
po dejavnosti ali s kopijo odločbe upravne
enote o registraciji društva;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2004, izpolnili vse
svoje obveznosti do JSKD; to potrdijo s
podpisano izjavo.
Vloge na poziv Specializirana Oprema 2005 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identiﬁkaciji in razvrstitvi
po dejavnosti ali kopija odločbe upravne
enote o registraciji društva, izjava odgovorne osebe);
– zaprošeni znesek soﬁnanciranja
predlaganih investicijskih projektov ne
presega 40% vseh predvidenih stroškov
oziroma ni višji od 500.000,00 tolarjev; to
predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih ﬁnančnih virov za pokritje preostalega deleža (če gre za soﬁnanciranje, tudi
z izvirno izjavo soﬁnancerja o njegovi vsaj
20% ﬁnančni udeležbi);
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2005;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v
slovenskem jeziku in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Specializirana Oprema 2005 ugotavlja pristojni
uslužbenec za vodenje postopka poziva,
ki ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od
prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošna merila
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza merilom tega poziva, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na
razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega
kulturnega programa (je v preteklih dveh
letih izvedel vsaj tri zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti
(reference s poudarkom na letu 2004);
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– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (se je v preteklih dveh leti udeležil
vsaj treh prireditev na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Projekt nakupa opreme ustreza merilom tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
– je vsebinsko tehtno in celovito obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ﬁnančno
uravnotežen;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
500.000 SIT, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež soﬁnanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebna merila
Projekt nakupa specializirane opreme
– kostumi za folklorne skupine – ustreza
posebnim merilom tega poziva, če gre za:
– izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne dediščine;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne vire in literaturo;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne
dediščine na Slovenskem;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer
skupina deluje (za skupine, ki poustvarjajo
izključno dediščino domačega okolja) ali
drugih slovenskih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še niso zastopani
(za skupine, ki poustvarjajo dediščino več
območij na Slovenskem).
Projekt nakupa specializirane opreme
– instrumenti za pihalne in tamburaške
orkestre – ustreza posebnim merilom tega
poziva, če gre za:
– nakup instrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja;
– sistematično dopolnjevanje obstoječega instrumentarija;
– nakup dodatnih instrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v
orkester ali skupino;
– nakup posebnih in/ali deﬁcitarnih instrumentov.
11. Uporaba meril
Projekte bo presojala in ocenjevala
strokovno programska komisija na podlagi
podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za soﬁnanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim merilom tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 14. 2.
2005 oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv specializirana oprema 2005«. Na zadnji strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva
Specializirana oprema 2005.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

– Marjeta Turk, sekretarka sklada,
01/241-05-24, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, sekretar nadzornega
sveta sklada, 01/241-05-08, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacijo javnega poziva lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu
JSKD med uradnimi urami (vsak delovni
dan od 9. do 13. ure).
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.
jskd.si.
15. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv Specializirana oprema 2005 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa.po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe
sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva
datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-787/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.
l. RS, št. 6/03, 97/03) Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za
soﬁnanciranje nujnih posegov pri
investicijskem vzdrževanju prostorov
in nakupa opreme za potrebe
mladinskih kulturnih centrov za leto
2005
(v nadaljevanju: poziv MKC 2005).
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva
MKC 2005 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup
opreme za potrebe mladinskih kulturnih
centrov.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva MKC 2005 znaša 15,000.000 SIT.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva MKC 2005 morajo
upravičenci porabiti v proračunskem letu
2005 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
4. Razpisni roki: poziv MKC 2005 je odprt od 14. 1. 2005 do 14. 2. 2005 oziroma
do porabe sredstev.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva MKC 2005 obsega:
– besedilo poziva
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov:
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Upravičene osebe po tem pozivu so
mladinski kulturni centri in druga nevladna, neproﬁtna in prostovoljna združenja,
registrirana kot pravne osebe v RS, ki
posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje mladinske kulturne dejavnosti, ter
lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore
v katerih se izvaja mladinska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek ﬁnanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov.
Soﬁnancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in ﬁnanciranju projekta. Finančna soudeležba soﬁnancerja mora dosegati vsaj
20% vseh predvidenih stroškov projekta.
Vir za omenjeno ﬁnančno soudeležbo so
proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa
biti proračun RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov ﬁnančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv MKC 2005 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v
RS – to dokažejo z obvestilom Statističnega urada RS o identiﬁkaciji in razvrstitvi
po dejavnosti ali s kopijo odločbe upravne
enote o registraciji;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem mladinskih kulturnih programov;
to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2004, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Vloge na poziv MKC 2005 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identiﬁkaciji in razvrstitvi po
dejavnosti ali kopija odločbe upravne enote o registraciji, izjava odgovorne osebe);
– zaprošeni znesek soﬁnanciranja
predlaganih investicijskih projektov ne
presega 50% vseh predvidenih stroškov
oziroma ni višji od 1,000.000 tolarjev; to
predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih ﬁnančnih virov za pokritje preostalega deleža (če gre za soﬁnanciranje, tudi
z izvirno izjavo soﬁnancerja o njegovi vsaj
20% ﬁnančni udeležbi);
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2005;
– vloga mora biti čitljivo izpolnjena v
slovenskem jeziku in na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva: izpolnjevanje pogojev poziva MKC 2005
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje
postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
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za dopolnitev vloge je tri delovne dni od
prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošna merila
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na
razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega
kulturnega programa (je v preteklih dveh
letih izvedel vsaj tri zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti
(reference s poudarkom na letu 2004),
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (se je v preteklih dveh letih udeležil vsaj treh prireditev na mednarodni,
državni ali regionalni ravni).
Investicijski projekt ustreza merilom
tega poziva:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
mladinsko kulturno udejstvovanje;
– je vsebinsko tehtno in celovito obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ﬁnančno
uravnotežen;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
500.000 SIT, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež soﬁnanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebna merila
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim merilom, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih
bi bila uporaba prostorov bistveno okrnjena, nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število mladinskih kulturnih
skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju mladinskih kulturnih
dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki omogočajo izenačevanje
razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa tehnične in tehnološke
opreme ustreza posebnim merilom, če gre
za:
– oprema, ki omogoča kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– oprema, ki omogoča produkcijo inovativnih multimedijskih del;
– oprema za promocijo produkcije na
mednarodnem, državnem ali regionalnem
nivoju;
– oprema, ki izboljšuje javno dostopnost medijskega ustvarjanja in mladinske
kulture;
– oprema, ki omogoča vključitev v mrežo mladinskih ustvarjalnih centrov;
– oprema, ki omogoča povezovanje
med različnimi izvajalci mladinske kulture
na regionalni, državi in mednarodni ravni;
– nakup opreme, ki jo uporablja večje
število mladinskih kulturnih skupin.
11. Uporaba meril
Projekte bo presojala in ocenjevala
strokovno programska komisija na podlagi
podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za soﬁnanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim merilom tega poziva.
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12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 14. 2.
2005 oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – prijava na poziv MKC 2005«. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva
MKC 2005.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:
– Marjeta Turk, sekretarka sklada,
01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si;
– Marko Studen, sekretar nadzornega
sveta sklada, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacijo javnega poziva lahko
zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu
JSKD med uradnimi urami (vsak delovni
dan od 9. do 13. ure).
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.
jskd.si.
15. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv MKC 2005 bo potekala v skladu s
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa po vrstnem redu prispetja,
po vrstnem redu prispetja predlogov do
porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva
datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15-tih dneh
po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-788/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 6/03, 97/03), Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni projektni poziv 2005
za zbiranje kulturnih projektov na
pod-ročju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki jih bo v letu 2005
soﬁnanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka
PP-2005).
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet projektnega poziva in oblike dejavnosti

Predmet projektnega poziva je soﬁnanciranje projektov kulturnih društev, ki bodo
izvedeni kot:
– prireditve;
– izobraževanje za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti;
– založniški, ﬁlmski, video in večzvrstni
projekti (v nadaljevanju: projekti).
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna in etno dejavnost, ﬁlmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost
(ki združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet projektnega poziva – PP-2005,
znaša 95,000.000 SIT.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2005 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
4. Razpisni rok: projektni poziv PP-2005
se začne 14. 1. 2005 in se zaključi 14. 2.
2005, oziroma s porabo sredstev.
5. Dokumentacija projektnega poziva
Dokumentacija projektnega poziva obsega:- besedilo poziva;
– prijavne obrazce: (A) za predstavitev
predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta;
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so
kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji,
ki delujejo na razpisnem področju; za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne krovne organizacije
iz zamejstva.
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s
sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, kulturni dogodek). Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta
lahko dosega do 50% vseh predvidenih
stroškov.
Soorganizator je partner predlagatelja
projekta, ki je bistveno vpleten v zasnovo
in/ali izvedbo in/ali ﬁnanciranje projekta.
Njegova ﬁnančna soudeležba z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi mora dosegati vsaj
10% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno ﬁnančno soudeležbo ne more
biti državni proračun, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da
se ujemajo skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov ﬁnančne zgradbe
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji projektnega poziva
Vloge na projektni poziv PP-2005 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji; to dokažejo z
obvestilom Statističnega urada RS o identiﬁkaciji in razvrstitvi po dejavnosti ali s
kopijo odločbe upravne enote o registraciji
društva;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in
medijem – to dokažejo s podpisano izjavo
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
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– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2004, izpolnili vse
svoje obveznosti do JSKD - to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti do JSKD
v letu 2004.
Vloge na projektni poziv PP-2005 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisana obrazca A in B
ter obvezne priloge (priloga k obrazcu A,
priloga k obrazcu B, obvestilo Statističnega urada RS o identiﬁkaciji in razvrstitvi
po dejavnosti ali kopija odločbe upravne
enote o registraciji društva, izjava odgovorne osebe);
– zaprošeni znesek soﬁnanciranja predlaganih projektov ne presega 50 % vseh
predvidenih stroškov oziroma ni nižji od
70.0000 SIT in ni višji od 350.000 SIT. To
predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih ﬁnančnih virov za pokritje preostalega
deleža (če gre za soﬁnanciranje, tudi z izvirno izjavo soﬁnancerja o njegovi vsaj 10 %
ﬁnančni udeležbi).
Vloga mora biti čitljivo izpolnjena v
slovenskem jeziku na ustreznih prijavnih
obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane
podatke in priloge in mora biti na ustreznih
mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev projektnega
poziva
Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok
za dopolnitev vloge je tri delovne dni od
prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena
oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu
niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Merila projektnega poziva
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza merilom tega poziva, če:
– trajneje, vsaj že eno leto deluje na
razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega
kulturnega programa (v preteklih dveh letih je poleg redne dejavnosti samostojno
pripravil in izvedel vsaj en projekt);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti.
Predlagani projekt ustreza merilom
tega poziva, če:
– sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti;
– bo izveden v letu 2005;
– je nekomercialne narave; to pomeni,
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine
za izvedbo ne prejemajo plačila;
– resorno ne spada na druga področja
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.; – je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in ima jasno in utemeljeno vsebinsko
in oblikovno zasnovo;
– uresničuje cilje, ki so pomembni v
mednarodnem, nacionalnem ali regijskem
merilu;

– bo dostopen javnosti;
– utemeljeno računa na odmevnost v
medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– ima uravnoteženo ﬁnančno shemo
odhodkov in prihodkov;
– ima realno ﬁnančno konstrukcijo (iz
prijave je razvidno, da je projekt izvedljiv
glede na razpoložljive vire).
Prijavljeni projekt – ne glede na področje dejavnosti – ne ustreza merilom tega
poziva, če je po zvrsti:
– redna letna dejavnost kulturnega društva;
– jubilejna slavnost ali jubilejna razstava (razen če gre za pomembne novosti v
pristopu in programu prireditve ali za zelo
pomembno okroglo obletnico);
– novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava …);
– prireditev ob krajevnem ali državnem
prazniku (proslava slovenskega kulturnega praznika …);
– program na prireditvi, ki ima pretežno
zabavno družabni značaj, turistična ali narodnozabavna prireditev ali veselica;
– gostovanje po Sloveniji ali v tujini (razen, če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost);
– šola ali večletna izobraževalna oblika;
– izdaja avdio, video kasete ali zgoščenke (razen če gre za izdajo zgoščenke
vrhunske zasedbe z izvirnim programom
in v obliki, ki je primerna za promocijo
slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem
prostoru);
– je promocija prijavljenega projekta;
– (za publikacije): ni povezan z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev in
njihovih zvez.
Prijavljeni projekt – glede na posebno
področje dejavnosti – ne ustreza merilom
tega poziva:
– za gledališko in lutkovno dejavnost:
če nima kvalitetnega avtorskega pristopa,
inovativne produkcije in predvidene postprodukcije (gostovanja …); če je seminar,
ki ne vključuje produkcije;
– za folklorno dejavnost: če ne temelji
na ohranjanju ali poustvarjanju slovenske
ljudske glasbe in plesa;
– za etno dejavnost: če gre za tradicionalno prireditev, ki ne prinaša bistvenih
novosti v poustvarjanju dediščine; če ne
temelji na raziskavi in interpretaciji virov
narejeni posebej za prijavljeni projekt;
– za plesno dejavnost: če je seminar, ki
ne vključuje javnega zaključnega prikaza
dela; če gre za šolsko produkcijo (predstavitev ob zaključku šolskega leta); če je seminar za mažorete, ki poleg mažoretne in twirling speciﬁke ne vključuje plesne tehnike;
– za likovno dejavnost: če je razstava
posameznega avtorja ali pregledna letna
razstava društva, likovno srečanje z nagradami in odkupi (ex-tempore), likovna
kolonija, kjer udeleženci prepustijo dela
organizatorju, založniški projekt (koledarji,
razglednice, monograﬁja društva…);
– za literarno dejavnost: če gre za samostojno knjigo posameznega ustvarjalca; šolsko ali novinarsko literarno glasilo;
če nima že izdane vsaj ene številke (velja
za časopise in revije);
– za večzvrstno dejavnost: če ne združuje več različnih dejavnosti v enem pro-
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jektu na inovativen način; če gre za izdelavo spletnih strani ali promocijskega
materiala;
10. Uporaba meril
Projekte bodo presojale in ocenjevale
strokovno programske komisije na podlagi
podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za soﬁnanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali merilom
tega poziva.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 14. 2.
2005 oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv PP-2005«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka vloga oddana v svojem, pravilno označenem ovitku in vsebovati vse predpisane obrazce in priloge!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili projektnega poziva PP-2005.
12. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja za program – urska.bittner@jskd.
si
– Marjeta Turk, sekretarka sklada –
marjeta.turk@jskd.si.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Dvig in vpogled dokumentacije projektnega poziva:
Dokumentacijo javnega poziva lahko
predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
(Štefanova 5, 1000 Ljubljana), med uradnimi urami (vsak delovni dan od 9. do
13. ure).
Dokumentacijo projektnega poziva se
lahko natisne tudi z domače strani JSKD
www.jskd.si, kjer so vsi ostali podatki, povezani z izvedbo projektnega poziva.
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo
dokumentacijo projektnega poziva na sedežu JSKD v času navedenih uradnih ur
ter na domači strani JSKD: www.jskd.si
14. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru:
Strokovna presoja vlog, prispelih na
projektni poziv PP 2005 bo potekala v
skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu
prispetja predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva
datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Št. 403-6/2005

Ob-475/05

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 5. člena Pravilnika o soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št.
134/04) objavlja
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javni poziv
za soﬁnanciranje javnih kulturnih
programov v Občini Ajdovščina v letu
2005
1. Občina Ajdovščina bo v letu 2005
soﬁnancirala javne kulturne programe izvajalcev, ki niso javni kulturni zavodi.
2. Predmet ﬁnanciranja: javni kulturni
program predstavlja zaključeno celoto in
traja nepretrgoma najmanj eno leto.
3. Izvajalci javnega kulturnega programa:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti, ki izvajajo dejavnost na neproﬁten
način.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: da imajo sedež v Občini Ajdovščina,
da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa, da imajo evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon
o društvih, da delujejo na področju kulture
več kot eno leto, da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in
načrt aktivnosti za prihodnje leto.
5. Financiranje: javni kulturni programi
bodo soﬁnancirani po merilih iz Pravilnika
o soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina. Javni kulturni program, ki
se izvaja prvo leto se točkuje po točkovniku iz Pravilnika o soﬁnanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Ajdovščina in se soﬁnancira v pavšalnem znesku, določenem
v razpisni dokumentaciji.
6. Višina sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za predmet javnega poziva znaša 15,500.000 SIT.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2005.
8. Vsebina prijave: prijava na javni poziv 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.
9. Kraj, način in rok prijave: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno
dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v informacijski pisarni Občine Ajdovščina.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Martina Kobal,
tel. 05/365-91-22.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
ovojnici, označene z naslednjim besedilom: Javni poziv – kultura. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja javnega kulturnega programa.
Rok za posredovanje vlog je 14. 2.
2005. Šteje se, da je vloga pravočasna v
kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti
priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
ali osebno prinesena v vložišče Občine
Ajdovščina, do 14. ure.
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Nepravočasno prispele in nepopolne
vloge bodo zavržene s sklepom.
10. Izid javnega poziva: o izidu javnega poziva bodo izvajalci obveščeni v roku
45 dni od izteka roka Z izbranimi izvajalci
javnih kulturnih programov bodo sklenjene
pogodbe.
Občina Ajdovščina
Št. 1/2005
Ob-466/05
Inženirska zbornica Slovenije, Matična
sekcija geodetov objavlja
obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka
za volitve strokovnega sveta MSGeo
Kandidacijska komisija v sestavi Boris
Umbreht, inž.geod. (predsednik), Simona
Čeh, univ. dipl. inž. geod. in Vasja Kavčič,
univ. dipl. inž. geod. (člana), imenovana
s sklepom predsednika upravnega odbora matične sekcije geodetov (MSGeo) št.
43 z dne 6. 1. 2005, skladno z 79. členom Statuta IZS obvešča upravni odbor
MSGeo in člane MSGeo o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:
– 6 članov strokovnega sveta MSGeo.
Kandidate za zgoraj navedene funkcije
lahko skladno s Statutom IZS predlagajo:
– upravni odbor MSGeo s sklepom,
– člani MSGeo, vpisani v imenik IZS, s
svojimi podpisi.
Volitve bodo potekale na zboru
MSGeo.
Kandidati za zgornje funkcije morajo
biti člani MSGeo.
Za člana strokovnega sveta lahko kandidira pooblaščeni inženir, ki ima najmanj
visoko univerzitetno izobrazbo in najmanj
15 let delovnih izkušenj na področju stroke
ter je vpisan v imenik IZS.
Javna predstavitev kandidatov ni predvidena, razen če kandidati to sami izrecno
zahtevajo.
Nezdružljivost funkcij (po 92. členu
Statuta IZS): funkciji predsednik in član
strokovnega sveta MS nista združljivi s
funkcijami v drugih organih in delovnih
telesih zbornice (glejte 20. člen Statuta
IZS).
Upravni odbor MSGeo in člane MSGeo
pozivamo, da sodelujejo v kandidacijskem
postopku skladno s statutom IZS in volilni
komisiji MSGeo – SS predlagajo kandidate za zgoraj navedena mesta.
Kandidacijski postopek traja 30 dni
in se prične naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS in na spletnih straneh
zbornice www.izs.si. Naslov za vložitev
kandidatur je Inženirska zbornica Slovenije, Volilna komisija MSGeo – SS, Jarška
cesta 10 b, 1000 Ljubljana.
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-467/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi s 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije objavljamo priložena obvestila:
Odvetnica Mojca Lukančič iz Ljubljane
z dnem 29. 11. 2004 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na naslov: Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana.
Odvetnica mag. Tatjana Gregorc iz Radovljice preseli z dnem 15. 12. 2004 sedež
svoje odvetniške pisarne na naslov: Gorenjska cesta 1, 4240 Radovljica.

Odvetnica Anka Kenda Oražem iz Ljubljane preseli sedež svoje odvetniške pisarne na naslov: Trdinova ulica 5, 1000
Ljubljana.
Odvetnik Silvo Belec iz Murske Sobote z dnem 1. 1. 2005 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na naslov: Lendavska
ulica 5/a, 9000 Murska Sobota.
Odvetnica Helena Polič Kosi iz Ormoža
z dnem 1. 1. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na naslov: Kolodvorska
6, 2270 Ormož.
Odvetnik mag. Boštjan Rejc iz Ljubljane z dnem 1. 1. 2005 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na naslov: Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Matej Kuhar iz Radovljice
preseli sedež svoje odvetniške pisarne na
naslov: Prešernova 14, 4240 Radovljica.
Odvetnik Vladko Began iz Celja preseli
z dnem 1. 1. 2005 sedež svoje odvetniške
pisarne na naslov: Senovica 10a, 3240
Šmarje pri Jelšah.
Odvetnica mag. Suzana Gale Robežnik
iz Ljubljane z dnem 30. 12. 2004 preseli
sedež svoje odvetniške pisarne na naslov:
Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Marko Meznarič iz Celja preseli sedež svoje odvetniške pisarne na naslov: Prešernova ulica 12, 3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-502/05
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
a) Zemljišče parc. št. 1191/27, dvorišče v izmeri 267 m2 in stavba na parc. št.
1191/27 v izmeri 55 m2, vpisano v ZK vl.
št. 1409 k.o. Črnomelj. Nepremičnina je
bremen prosta.
Izklicna cena za zemljišče in stavbo je
753.920 SIT, v ceni ni vključen davek na
promet nepremičnin, oziroma DDV.
b) Zemljišče parc. št. 1189/2 v izmeri
756 m2, gozd, vpisano pri ZK vl. št. 438
k.o. Loka. Nepremičnina je bremen prosta.
Izklicna cena za zemljišče je 24.192
SIT, v ceni ni vključen davek na promet
nepremičnin, oziroma DDV.
Zemljišče parc. št. 1192/23 v izmeri
2472 m2, gozd, vpisano pri ZK vl. št. 438
k.o. Loka. Nepremičnina je bremen prosta.
Izklicna cena za zemljišče je 79.104
SIT, v ceni ni vključen davek na promet
nepremičnin, oziroma DDV.
c) Zemljišče parc. št. 557/6 v izmeri
4320 m2, travnik, vpisano v ZK vložku št.
655 k.o. Adlešiči. Nepremičnina je bremen
prosta.
Izklicna cena za zemljišče je 561.600
SIT, v ceni ni vključen davek na promet
nepremičnin, oziroma DDV.
d) Zemljišče parc. št. 2274/3, njiva v
izmeri 149 m2, parc. št. 2274/3, travnik v
izmeri 391 m2 in parc. št. 2274/3 stavba v
izmeri 12 m2, vpisano pri ZK vl. št. 386 k.o.
Dobliče. Zemljišča tvorijo funkcionalno celoto, zato se prodajajo skupaj. Parcele so
v poselitvenem območju. Nepremičnine so
bremen proste.
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Izklicna cena za nepremičnino je
600.576 SIT, v ceni ni vključen davek na
promet nepremičnin, oziroma DDV.
e) Zemljišče parc. št. 2274/1, pašnik v
izmeri 1402 m2, vpisano pri ZK vl. št. 386
k.o. Dobliče. Zemljišče je v poselitvenem
območju. Nepremičnina je bremen prosta.
Izklicna cena za zemljišče je 1,525.376
SIT, v ceni ni vključen davek na promet
nepremičnin, oziroma DDV.
f) Stanovanjska stavba stoječa na zemljišču parc. št. 2214/2 v izmeri 114 m2,
zemljišče parc. št. 2214/2, njiva v izmeri 213 m2 in zemljišče parc. št. 2214/2,
dvorišče v izmeri 649 m2, vse vpisano v
ZK vložku št. 131 k.o. Dobliče. Stavba in
zemljišča tvorijo funkcionalno celoto, zato
se prodajajo skupaj.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas in predkupno pravico po Stanovanjskem zakonu.
Izklicna cena za zemljišče in stavbo je
2,103.936 SIT, v ceni ni vključen davek na
promet nepremičnin, oziroma DDV.
g) Dvosobno stanovanje št. 3 v Kanižarici 31 v površini: stanovanje v 2. etaži
45,98 m2 pod identiﬁkacijsko številko 46.E.
in pomožna prostora v 1. etaži 4,87m2,
pod identiﬁkacijsko številko 47.E. in 4,23
m2 pod identiﬁkacijsko številko 48. E., leto
izgradnje 1960.
Nepremičnina je vpisana v vl. št.
1404/1, podvložek št. 1404/17 k.o. Dobliče.
Izklicna cena 3,112.770 SIT, v ceni ni
vključen davek na promet nepremičnin,
oziroma DDV.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
3. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin, oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve
pogodbe, vknjižbe lastninske pravice ter
morebitne druge stroške, oziroma dajatve
plača kupec.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije.
5. Varščina znaša 10% izklicne cene.
6. Ponudbe z dokazilom o plačilu varščine je potrebno predložiti do 31. 1. 2005,
do 12. ure v pisni obliki s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslovu
naročnika.
7. Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 31. 3. 2005.
8. V primeru, da nepremičnine pod
točko f) ne kupi najemnik, po določilih
107. člena Stanovanjskega zakona sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na
obstoječe najemno razmerje. Kupec stanovanja vstopi v pravni položaj najemodajalca.
9. Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje direktor Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj. Ponudniki bodo o
izidu postopka pisno obveščeni v roku 30
dni od roka za predložitev ponudbe.
Izbrani najugodnejši ponudnik za kmetijska zemljišča pod točko b in c mora pred
sklenitvijo prodajne pogodbe pridobiti od
Upravne enote Črnomelj odobritev pravnega posla.

10. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.
11. Ponudniki bodo o višini in načinu
plačila varščine, potrebnih dokazilih za izpolnjevanje pogojev za udeležbo, o načinu
sklenitve pogodbe ter drugimi razpisnimi
pogoji seznanjeni z dokumentacijo javne
ponudbe, ki jo dobijo od dneva objave te
ponudbe do roka za oddajo ponudbe vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na naslovu
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., 8340
Črnomelj, tel. 07/30-56-100. Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj
Ob-490/05
Občina Štore na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40.
2. Predmet javne ponudbe so naslednje nepremičnine:
– zemljišči parc. št. 1239 in delno 1240,
k.o. Teharje, ki sta nezazidani gradbeni
parceli, za namen graditve poslovnih objektov v naselju Štore. Prodaja se bo vršila
po parcelaciji za eno gradbeno parcelo velikosti ca. 1000 m2. Izklicna cena zemljišč
je 12 EUR/m2 + DDV,
– zemljišči parc. št. 1300/1 in 1303,
k.o. Teharje, ki sta nezazidani gradbeni
parceli, za namen graditve več stanovanjskih objektov v naselju Štore. Prodaja se
bo vršila po parcelaciji za eno gradbeno
parcelo velikosti ca. 1800 m2 po izklicni
ceni 25 EUR/m2 + DDV.
3. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
te objave.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena, v kolikor bosta prispeli
dve ali več enakih ponudb si prodajalec
pridržuje pravico do samostojne izbire tistega ponudnika s katerim bo sklenil pogodbo.
5. Pogoji ponudbe:
– sodelujejo lahko pravne ali ﬁzične
osebe, ki morajo predložiti izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu,
– ponudniki morajo v ponudbi, ki jo pošljejo na naslov prodajalca v pisni obliki
navesti svoje točne podatke (ime, priimek
ali naziv, točen naslov, davčno številko,
matično številko),
6. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od
ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe ali, da ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla.
7. Nepremičnini se prodajata po načelu
videno-kupljeno.
8. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta javne ponudbe so na voljo na sedežu prodajalca oziroma na tel.
03/780-38-40.
Občina Štore
Št. 465-02-83/04-32
Ob-679/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
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in sklepa občinskega sveta št. 409, sprejetega na 18. redni seji dne 22. 12. 2004,
objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 722/4 – sadovnjak v izmeri
513 m2 in parc. št. 722/5 – dvorišče v izmeri 133 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 183 k.o. Ravne.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino
opisano v prejšnji točki je 4,053.327 SIT.
3. Pogoji razpisa in oblika pod katerimi
morajo interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnine – ne odpiraj«;
– ponudniki morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% ponujene
cene na račun Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, potrdilo o plačani varščini,
ter natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo);
– prodajalec si pridržuje pravico, da
kadarkoli do podpisa pogodbe postopek
prodaje prekine ali razveljavi, ponudniki
pa zaradi tega niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine;
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki je predložil najugodnejšo ponudbo je izključena.
4. Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 2.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
5. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala osebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja
ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru;
– ogled nepremičnine je možen po
predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem, pri Bukovec Andreju, kateri je na
voljo tudi za dajanje podrobnejših informacij.
Občina Ravne na Koroškem
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Ob-596/05
Občina Šoštanj objavlja na podlagi 16.
člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list
Občine Šoštanj, št. 10/2000), sklepa sveta Občine Šoštanj in Komisije za vodenje
in nadziranje postopkov o pridobivanju in
razpolaganju s stvarnim premoženjem občine z dne 18. 8. 2004 na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s premoženjem države in
občin (Uradni list RS št. 12/3)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00,
faks 03/898-43-33.
2. Opis predmeta prodaje
a) poslovno stanovanjska stavba z
dvoriščem v skupni izmeri 301 m2, ki stoji
na zemljišču parc. št. 1060/2, vpisana v
vložku 300 v k.o. Šoštanj (Objekt Trg svobode 3 v Šoštanju – bivša Kovinotehna).
Nepremičnina predstavlja večji, dve etažen, prazen, poslovno-stanovanjski objekt
v mestnem jedru, ki ga bo treba obnoviti.
Kupec bo moral pri obnovi ali nadomestni
gradnji upoštevati določila UN Šoštanj, z
obnovitvenimi deli ali nadomestno gradnjo pa pričeti najkasneje v roku dveh let
od podpisa kupoprodajne pogodbe in vsaj
zunanjost objekta urediti najkasneje v roku
štirih let od podpisa pogodbe, sicer se pogodba razveljavi, kupnina pa vrne v nominalnem znesku brez obresti. V primeru, da
kupec z obnovitvenimi deli ne bo pričel v
navedenem roku in bo želel nepremičnino
prodati, si prodajalec pridržuje predkupno
pravico. V primeru, da prodajalec ne bo
uveljavljal predkupne pravice, lahko kupec
proda nepremičnino tretji osebi le pod pogoji, določenimi v tej točki;
b) zemljišče parc. št. 68/1 – gozd v
k.o. Skorno pri Šoštanju. Zemljišče predstavlja gozd z imenom »grajska planina«,
ki se razteza levo od lokalne ceste Florjan
– Bele Vode in meri po katastrskih podatkih 48,1694 ha.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
– pod točko a) 12,000.000 SIT,
– pod točko b) 55,173.022 SIT
4. Pogoji razpisa in dokumenti, ki morajo biti v posamezni ponudbi priloženi:
a) Ponudbe lahko predložijo ﬁzične in
pravne osebe iz držav EU. Zastopniki pravnih oseb se morajo na javnem odpiranju
ponudb izkazati s pooblastilom za zastopanje. Ponudba mora vsebovati: ime in
priimek oziroma ime pravne osebe in točen naslov, ponujeno ceno za nepremičnino, plačilne pogoje, dokazilo o plačilu
varščine, pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
b) V ponudbi za nakup poslovno stanovanjske stavbe pod a) mora biti naveden
tudi predlog predvidene dejavnosti oziroma namembnost obnovljenega objekta in
predvideni rok pričetka in zaključka obnove objekta.
c) Ponujena cena je lahko najmanj
enaka ali višja od izhodiščne, plačilni pogoji pa le za prodajalca ugodnejši od v
razpisu določenih.
d) Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu “videno – kupljeno“.
e) Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
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f) Interesenti morajo vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine,
ki jo dražijo, na podračun EZR Občine Šoštanj št. 01326-0100018560, s pripisom
»za javno zbiranje ponudb« do vključno
2. 2. 2005.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri in plačati kupnino v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je
plačilo celotne kupnine bistvena sestavina
pogodbe.
h) V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne. Vplačano varščino bo
prodajalec uspelemu ponudniku vračunal
v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnil
v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb brez
obresti.
5. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, Šoštanj, z oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin« najkasneje do dne 2. 2. 2005 do 15. ure.
6. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
dne 2. 2. 2005 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
7. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavi.
8. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju. Za nepremičnino pod a) bo izbran ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje, objekt namenil za dejavnost
skladno s prostorskim aktom in ponudil
najvišjo kupnino, pri enakih ponudbah pa
ponudnik, ki bo ponudi krajši rok obnove
objekta. Za nepremičnino pod b) bo izbran
ponudnik, ki bo ponudil višjo kupnino.
9. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak delovni
dan med 10. in 12. uro na tel. 03/898-43-00,
kontaktna oseba Sonja Novak. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj
Št. 465-02-4/2003-2009
Ob-799/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/01 in 44/02) in 29., 45. in 46. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 809/2, pašnik 3, v izmeri 502 m2, k.o.
Novo mesto.
Planska namembnost navedenega
zemljišča in pogoji za posege v prostor
so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št. 350-06-533/2003-1957, z dne
23. 4. 2003, ki je na vpogled pri občinskem
organu.

3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
nepremičnine parc. št. 809/2, pašnik 3, v
izmeri 502 m2, k.o. Novo mesto na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 10. 11. 2004 znaša
8,152.731 SIT. Pri tem m2 zemljišča znaša
16.240,50 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
pripadajoči davek.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim ponudnikom.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične
osebe potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. V kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v
navedenem roku, bo Mestna občina Novo
mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti in sicer, da bo:
– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,
– nosil vse stroške eventualne prestavitve obstoječih komunalnih vodov,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal pripadajoči davek,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiškoknjižnega dovolila.
10. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena. V primeru, da
bo ponudbo za nakup zemljišča oddal tudi
najemnik zemljišča, ki je predmet prodaje,
ponudil pa bo nižjo ceno od ostalih ponudnikov, se z njim lahko sklene pogodba
v primeru, da bo sprejel najvišjo ponujeno
ceno, s strani ostalih ponudnikov.
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O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
in upravljanja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Novo mesto. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb
ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija po zaključenem postopku
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine: Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek, stroške notarja za overitev
pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Mestni občini Novo mesto, Oddelku za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/393-92-93
ali na tel. 07/393-92-90 in 07/393-92-92.
13. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Ločna«.
Rok za oddajo ponudb je 15 dan po tej
objavi.
Mestna občina Novo mesto

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-969/04-0604037
Ob-492/05
Upravna enota Ptuj, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila načelnika št. 032-8/04-01 z dne 1. 7.
2004 v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Žumer Mojce, sedaj
neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Žumer Mojci, rojeni 9. 1. 1979 v Strmici, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Podvinci 73, se postavi Marta Korže,
delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-16/2004-1532
Ob-472/05
Z dnem 3. 1. 2005 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo pravila Sindikata podjetja
Usluga Kranj, Delavska cesta 2B, Kranj,
vpisana pod zap. št. 26.
Št. 121-15/2004-1532
Ob-473/05
Z dnem 3. 1. 2005 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo pravila Sindikata Gozdarstva – Konferenca sindikatov GG Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27B, Kranj vpisana pod zap. št. 9 in 28.
Št. 121-14/2004-1532
Ob-474/05
Z dnem 3. 1. 2005 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo pravila Sindikata podjetja
Lesnina LGM PC Kranj, Mirka Vadnova
9, Kranj, vpisana pod zap. št. 10.
Št. 101-1/2005
Ob-666/05
Pravila Sindikata delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije, Sindikata Begrad
Krško, Velika vas 62a, Leskovec pri Krškem, z matično številko 1671740, ki so
bila sprejeta dne 13. 12. 2004, se vzamejo
v hrambo in vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 80 pri Upravni enoti Krško.
Št. 024-3/2004-123
Ob-667/05
Statut Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, sindikalne enote
Slovenj Gradec, je bil sprejet v hrambo
na Upravni enoti Slovenj Gradec z odločbo št. 024-3/2004 z dne 10. 12. 2004 in
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 4/2004.
Predsednik sindikata je David Kac.
Podpredsednik sindikata je Primož
Krajnc.
Tajnica organizacije sindikata je Urška
Obretan.
Blagajničarka organizacije sindikata je
Mateja Učakar.
Št. 02800-5/2004-20002
Ob-668/05
Pravila sindikata Osnovne šole Dob,
s sedežem v Dobu, Šolska 7, ki so v
hrambi pri Upravni enoti Domžale, na
podlagi odločbe upravnega organa št.
02800-18/93-1 z dne 26. 5. 1993 in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 36, se z dnem 14. 12. 2004
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-59/04-4
Ob-468/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
3. 1. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
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(Uradni list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Istrabenz, holdinška družba,
d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2,
Koper, in Kolinska, prehrambena industrija, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe
Kolinska s strani družbe Istrabenz na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic
navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee
drugega 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. 3071-54/04-5
Ob-509/05
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 6. 1. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb S & T
Hermes Plus, Informacijski sistemi d.d.,
Šlandrova 2, Ljubljana, in ITS Intertrade
Sistemi d.o.o., Leskovškova 6, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne
bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo 100% poslovnega deleža v družbi ITS
Intertrade Sistemi s strani družbe S & T
Hermes Plus, s katero je slednja pridobila neposreden nadzor nad družbo ITS
Intertrade Sistemi, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee
drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Koncentracija se nanaša na sektor sistemskih
integracij in obsega področje strojne in
programske računalniške opreme ter z njima povezanih storitev.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil
zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64.
členu Zakona o
medijih
Ob-469/05
Ime medija:
1. Družina,
2. Mavrica,
3. Naša luč
4. Cerkev v sedanjem svetu
5. Božje okolje
6. Cerkveni glasbenik
7. Beseda med nami
8. Oznanjevalec
9. Communio
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10. Jaslice.
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1,
SI-1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče ﬁzične osebe oziroma ﬁrma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali najmanj
5% delež upravljalskih oziroma glasovnih
pravic:
1. Nadškoﬁja Ljubljana, Ciril Metodov
trg 4, SI-1000 Ljubljana (33,3%),
2. Škoﬁja Maribor, Slomškov trg 19,
SI-2000 Maribor (33,3%),
3. Škoﬁja Koper, Trg Brolo 11, SI-6001
Koper (33,3%).
Uprava izdajatelja: dr. Janez Gril, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja:
Vinko Jereb – predsednik, Andraž Stegu,
Andrej Mesarec.
Ob-470/05
I. Izdajatelj: GV Revije, založništvo
časopisov in revij, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.
II. Podatek o osebah, ki imajo več kot
5% kapitala oziroma upravljavskih glasov: GV Skupina, upravljanje z družbami,
d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
(100%).
III. Uprava: Robert Mulej.
Ob-471/05
Skladno z Zakonom o medijih objavljamo za revije Nova revija in mesečnik
Ampak osebe, ki imajo v ﬁrmi najmanj 5%
delež kapitala:
– Nikolaj Grafenauer, Bratovševa pl.
21, Ljubljana,
– Bernik Janez, Breznica 41a, 4274
Žirovnica,
– Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljubljana,
– Drago Jančar, Velika čolnarska 8,
Ljubljana,
– Jože Snoj, Pod brezami 16, Ljubljana,
– Drago Bajt, Celovška c. 87, Ljubljana,
– Peter Jambrek, Cesta v Megre 4,
Bled,
– Tomaž Zalaznik, Novo Polje, cesta
VI/4, Ljubljana.
Organa upravljanja družbe sta skupščina in direktor.
Direktor družbe je Tomaž Zalaznik.
Ob-491/05
Ime medija: Radio Alpski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Radio Kobarid d.o.o. najmanj 5%
delež:
– Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno (28,97%),
– Ivan Seljak, Pot v strano 1, 5282
Cerkno (28,97%),
– Edvard Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno (28,97%).
Imena in naslovi organov upravljanja:
Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282 Cerkno – direktor.
Št. 022/05
Ob-640/05
1. Imena medijev: Radio glas Ljubljane, Radio Salomon in Radio Veseljak,
2. Izdajatelj: Radio Glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana.
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3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 4,83% – Salomon 2000, d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana,
– 14,17% – Salomon, d.o.o. Ljubljana,
1231 Ljubljana, Cesta 24. junija 23,
– 65,41% – Set, d.d., Ljubljana, Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje,
– 5,20% – Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 5,20% – Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 5,20% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana-Črnuče.
4. Član uprave: Peter Nikolič – direktor.
5. Člani nadzornega sveta: Alojz Skok,
Staniša Nikolič.
Št. 3/2005
Ob-643/05
1. Imena medijev: MAG, Ekipa, TOP
Šport, Frka, Salomonov ugankar, Ugankarski izziv, Čvek v križankah, Salomonov genialec, Posebna izdaja Slikovne
križanke.
2. Izdajatelj: Salomon 2000, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 23.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 75,73% – Salomon d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 8,09% – Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 8,09% – Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 8,09% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana-Črnuče.
4. Poslovodja: Anton Modic – direktor.
Št. 02/05
Ob-644/05
1. Ime medija: Salomonov oglasnik.
2. Izdajatelj: Salomon, d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo,
posredovanje in storitve Ljubljana, Cesta
24. junija 23.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 33,33% – Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana.
4. Poslovodja: Gregor Repič – direktor.
Ob-645/05
Ime medija: revija za mlade Unicat.
Lastnik in izdajatelj: HOT-PRO, Tadej
Hat s.p.
Glavni in odgovorni urednik: Tadej Hat.
Financiranje: od prodaje oglasnega
prostora.
Ob-665/05
Skladno s 64. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) Dolenjski
list Novo mesto d.o.o., Germova ulica
4, 8000 Novo mesto, objavlja naslednje
podatke:
1. Najmanj 5% kapitala družbe oziroma
najmanj 5% upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 51,020% poslovnih deležev ima SET,
podjetje za usposabljanje invalidov, d.d.,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, ki
ima tako 549 (to je 59,4799%) od skupaj
923 glasov pri odločanju;

– 14,114% poslovnih deležev ima Andrej Bartelj, Vidmarjeva 44, 8000 Novo
mesto, ki ima tako 151 (to je 16,360%) od
skupaj 923 glasov pri odločanju;
– 13,782% lastnih poslovnih deležev
ima Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova ulica 4, 8000 Novo mesto, ki po
četrtem odstavku 440. člena Zakona o
gospodarskih družbah iz naslova lastnih
poslovnih deležev ne more izvrševati glasovalne pravice.
2. Direktorica družbe je Branka Videtič,
Žlebej 3, 8000 Novo mesto, imenovanje
1. 10. 2003, mandat traja štiri leta.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-638/05
Družba Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d. s sedežem na naslovu Šmartinska c. 134b v Ljubljani, objavlja
spremembo cen storitev,
kot je navedeno v nadaljevanju:
Sprememba načina obračunavanja v
gostovanju
Naročniški paketi
V gostovanju se sedanji način obračunavanja pogovorov (dohodnih in odhodnih
klicev) ter kratkih sporočil (SMS) s provizijo zamenja z enotno tarifo. Nova enotna
tarifa velja za pogovore (odhodne in dohodne klice) ter kratka sporočila (SMS).
Cena pogovorov in kratkih sporočil (SMS)
je odvisna od območja, kjer se uporabnik
nahaja. Območja so razdeljena v 5 skupin:
Sosednje države (Hrvaška, Avstrija, Italija, Madžarska, BIH); EU; Ostala Evropa;
ZDA, Kanada, Nova Zelandija in Avstralija;
Ostali svet. Za gostovanje v partnerskih
omrežjih* bodo veljale ugodnejše cene klicev. Cena za odhodne klice je odvisna tudi
od destinacije klica. Možne so tri različne
destinacije: klici v Slovenijo in znotraj države, kjer uporabnik gostuje; klici v države
EU + Hrvaško + BiH; klici v ostale države.
Cene se razlikujejo za naročnike različnih
paketov.
Ceniki
Naročniški paketi: Business, Business
Plus, Business Special, Business Izi, Partner, Prestiž, Podjetnik
*
Partnerska omrežja: A1 Avstrija, MOBI'S
Bosna in Hercegovina, VIPnet Hrvaška, Vodafone Madžarska, Vodafone Omnitel Italija,
CYTA Ciper,Eurotel Praha Češka, TDC Mobil
Danska, Elisa Finska, SFR Francija, Vodafone Nemčija, Vodafone Grčija, Vodafone Irska,
P&T Luksemburg, Vodafone Malta, Vodafone
Nizozemska, Plus GSM Poljska, Vodafone
Portugalska, Eurotel Bratislava Slovaška,
Vodafone Španija, Vodafone Švedska, Vodafone Velika Britanija, Vodafone Albanija,
Mobilkom Liechtenstein, Connex Romunija,
Monet Črna Gora, Swisscom Švica, Vodafone Avstralija, Vodafone Nova Zelandija, Vodafone Egipt, Vodafone Japonska, Mobtel
Srbija. Seznam partnerskih in ostalih omrežij
se spreminja.
Ažurni seznam partnerskih omrežij in seznam držav po posameznih območjih je objavljen na spletni strani www.simobil.si.
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Ostala
omrežja

Partnerska
omrežja

Naro�niški paketi: Business, Business Plus, Business Special, Business Izi, Partner, Prestiž, Podjetnik

Obmo�je
Sosednji operaterji
EU
Ostala Evropa
ZDA, Kanada, Nova Zelandija & Avstralija
Ostali svet
Sosednji operaterji
EU
Ostala Evropa
ZDA, Kanada, Nova Zelandija & Avstralija
Ostali svet

Odhodni klici
v Slovenijo in
EU +
znotraj države,
kjer uporabnik Hrvaška +
gostuje
BiH
180
260
260
360
390
470
480
560
780
780
260
340
370
440
470
550
560
640
860
860

Ostali
svet
780
780
780
780
780
860
860
860
860
860

Dohodni klici
90
115
115
220
470
90
115
115
220
470

SMS
50
60
60
60
60
70
75
75
75
75

Minimalno trajanje je 60 sekund, obra�unski interval pa 30 sekund.
Naročniški paketi: Smart I, Smart II, Smart III, Orto Smart, Simbol, Smart, Start, Smart študent, Start študent, Senior, Orto, Izi, Free

Ostala
omrežja

Partnerska
omrežja

Naro�niški paketi: Smart I, Smart II, Smart III, Orto Smart, Simbol, Smart, Start, Smart študent, Start
študent, Senior, Orto, Izi, Free

Obmo�je, kjer se uporabnik nahaja
Sosednji operaterji
EU
Ostala Evropa
ZDA, Kanada, Nova Zelandija & Avstralija
Ostali svet
Sosednji operaterji
EU
Ostala Evropa
ZDA, Kanada, Nova Zelandija & Avstralija
Ostali svet

Odhodni klici
v Slovenijo in
znotraj države,
EU +
kjer uporabnik Hrvaška +
gostuje
BiH
190
300
300
400
430
510
520
820
300
410
510
600
900

Ostali
svet
820
820
820

Dohodni klici
100
130
130

SMS
55
65
65

820
820
900
900
900
900
900

270
500
100
130
130
270
500

65
65
75
90
90
90
90

600
820
380
480
590
680
900

Obra�unski interval je 60 sekund.

Predplačniški paketi
Cena pogovorov in kratkih sporočil (SMS) je odvisna od območja, kjer se uporabnik nahaja. Območja so razdeljena v 5 skupin: Sosednje države (Hrvaška, Avstrija, Italija, Madžarska, BIH); EU; Ostala Evropa; ZDA, Kanada, Nova Zelandija in Avstralija; Ostali svet. Za
gostovanje v partnerskih omrežjih* bodo veljale ugodnejše cene klicev. Cena za odhodne klice je odvisna tudi od destinacije klica. Možne
so tri različne destinacije: klici v Slovenijo; klici v države EU + Hrvaško + BiH; klici v ostale države.
Predplačniški paketi: HALO Smart, HALO, HALO Plus, HALO Prva, HALO Zvezda, HALO Naši, HALO Mix

Predpla�niški paketi: HALO Smart, HALO, HALO Plus, HALO Prva, HALO Zvezda, HALO Naši, HALO Mix

Ostala
omrežja

Partnerska
omrežja

Odhodni klici

Obmo�je
Sosednji operaterji
EU
Ostala Evropa
ZDA, Kanada, Nova Zelandija & Avstralija
Ostali svet
Sosednji operaterji
EU
Ostala Evropa
ZDA, Kanada, Nova Zelandija & Avstralija
Ostali svet

v Slovenijo
210
360
490
580
880
360
470
570
660
960

Sosednji +
EU
360
460
570
660
880
440
540
650
740
960

Ostali svet
880
880
880
880
880
960
960
960
960
960

Dohodni klici
140
190
190
330
560
160
190
190
330
560

SMS
60
85
85
85
85
115
130
130
130
130

Obra�unski interval je 60 sekund.
Vse navedene cene veljajo za minuto pogovora, so v slovenskih tolarjih in vključujejo DDV.
Navedeni način obračunavanja velja od 1. februarja 2005 dalje.

Si.mobil d.d.
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Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 112-206/2004

Ob-791/05

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS
– distribucija TV signala) za področje
Občin Slovenj Gradec, Šoštanj, Črna
na Koroškem, Ravne na Koroškem,
Mislinja, Vitanje, Velenje, Polzela,
Žalec, Celje s širšo okolico, Prebold,
Braslovče, Mozirje, Mežica, Prevalje,
Dravograd, Radlje ob Dravi
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04) Agencija
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vlogo za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz in
namerava izdati odločbo o dodelitvi radijskih
frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz z največjo pasovno širino 400 MHz, za
področje zgoraj navedenih občin:
B) Maksimalno izsevano moč je potrebno
prilagoditi mejnim pogojem za spektralno gostoto pretoka moči (angl. spectral power ﬂux
density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih določi
Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco pod
navedenimi pogoji, da v 30 dneh od objave
vložijo vlogo za dodelitev radijske frekvence, ki
je predmet te objave. V vlogi naj vlagatelj poda
tudi predlog o višini plačila za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom, 56. člen, 4. točka).
Kolikor Agencija v 30. dneh ne prejme dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob izpolnjevanju
pogojev določenih z zakonom in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, izda odločbo o dodelitvi frekvenc, ki so predmet te objave.
Če Agencija v 30. dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže in v
tridesetih dneh objavi javni razpis za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 112-201/2004-003

Ob-947/05

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS
– distribucija TV signala) za področje
Občin: Koper, Izola in Piran

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vlogo
za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS – distribucija TV signala) v radiofrekvenčnem pasu
11,7 – 12,5 GHz in namerava izdati odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz z največjo pasovno širino 400 MHz, za
področje zgoraj navedenih občin:
B) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno
gostoto pretoka moči (angl. spectral power
ﬂux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih
določi Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco
pod navedenimi pogoji, da v tridesetih (30)
dneh od objave vložijo vlogo za dodelitev
radijske frekvence, ki je predmet te objave.
V vlogi naj vlagatelj poda tudi predlog o
višini plačila za uporabo radijskih frekvenc
(ZEKom, 56. člen, točka (4)).
Kolikor Agencija v 30 dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob
izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda
odločbo o dodelitvi frekvenc, ki so predmet
te objave.
Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže in
v 30 dneh objavi javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-948/05
Popravek
Uprava družbe ITEO svetovalni institut
d.d. objavlja popravek besedila poziva delničarjem za uveljavljanje prednostne pravice
do prodaje delnic družbe ITEO svetovalni
institut d.d., z namenom pridobitve delnic
zaradi izvedbe postopka zmanjšanja osnovnega kapitala družbe z umikom delnic, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2 z dne
7. 1. 2005. Število delnic, ki so predmet nakupa pravilno glasi 2.564 in ne 2.093 delnic
kot je bilo prvotno navedeno.
ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor
Alojz Mihelič
Ob-946/05
Veterinarski zavod Murska Sobota, d.o.o.
objavlja, da je bil dne 7. 12. 2004 Okrožnemu sodišču v Murski Soboti priglašen pred-

log za vpis sprememb v sodnem registru.
Vsebina priglasitve: predložitev notarskega
zapisa pogodbe o razdelitvi družbe s prevzemom v smislu 533.o) člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Predlagatelji: Veterinarski zavod Murska Sobota, d.o.o., Lendavska 27, Murska
Sobota; Veterinaria Murska Sobota, d.o.o.,
Markišavska ulica 3, Murska Sobota; Veterinarska postaja Radgona, d.o.o., Partizanska 44, Gornja Radgona; Veterinarska
postaja Lendava, d.o.o., Kolodvorska 37,
Lendava.
Vložna številka: 1/00120-00, 1/02442-00,
1/02443-00, 1/02444-00.
Družba Veterinarski zavod Murska Sobota, d.o.o., ki jo zastopa direktor Iztok Drožina, dr. vet. med. je sprejela odločitev o
razdelitvi družbe s prevzemom.
Družba Veterinarski zavod Murska Sobota, d.o.o. bo prenesla posamezne dele premoženja na naslednje družbe: Veterinaria
Murska Sobota, d.o.o., Markišavska ulica 3,
Murska Sobota; Veterinarska postaja Radgona, d.o.o., Partizanska 44, Gornja Radgona; Veterinarska postaja Lendava, d.o.o.,
Kolodvorska 37, Lendava.
Pogodba je bila podpisana v obliki notarskega zapisa SV 103/04 pri notarki Romani
Gajšek v Murski Soboti dne 7. 12. 2004.
Veterinarski zavod
Murska Sobota, d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-503/05
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt
d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, objavlja, da
je skupščina banke dne 12. 1. 2005 sprejela
sklep
o povečanju osnovnega kapitala
1.1. Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana z izdajo 62.028 navadnih imenskih delnic 6. izdaje v nominalni vrednosti 10.000
SIT vsaka, povečuje osnovni kapital banke
z novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti
620,280.000 SIT. Banka bo delnice izdala
v nematerializirani obliki in jih bo izročila
vpisniku z vpisom delnic na njegov račun
pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
Osnovni kapital se na osnovi tega poveča na 3.721,658.000 SIT.
1.2. Delnice 6. izdaje so navadne, imenske in nedeljive.
Delnice dajejo imetnikom enake pravice
kot delnice prejšnjih izdaj.
1.3. Na podlagi 313. člena Zakona o gospodarskih družbah se prednostna pravica
obstoječih delničarjev za nakup novih delnic
omeji na Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstrasse 13, A-1030 Wien, vseh
preostalih pa izključi.
1.4. Na podlagi 4. točke prvega odstavka
18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se ne izvede javna ponudba delnic.
1.5. Upravičenci lahko delnice vpisujejo
na sedežu banke in vplačujejo na račun
banke v 30 dneh od dneva poziva uprave.
Uprava mora pisno pozvati upravičenca k
vpisu in vplačilu delnic najpozneje v dveh
delovnih dneh od dneva prejema sklepa registrskega sodišča o vpisu skupščinskega
sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
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Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 130.000 SIT za eno delnico.
Emisijska vrednost delnic znaša
8.063,640.000 SIT.
Vplačani presežni kapital tako znaša
7.443,360.000 SIT.
Kolikor celotna izdaja delnic do roka iz
tega člena ne bi bila vpisana in vplačana,
se izdaja šteje kot neuspešna, vplačana
sredstva na račun vplačila delnic pa se
vrnejo vplačnikom najkasneje v 30 dneh
od dneva zaključka roka za vpis in vplačilo
delnic.
1.6. Za prenos delnic te emisije delnic
veljajo določila IX.B člena Statuta Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana.
1.7. Uprava skupščini predloži pisno poročilo o razlogu za izključitev prednostne
pravice.
1.8. Nadzorni svet se pooblašča, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine in števila delnic uskladi besedilo statuta z novo višino osnovnega kapitala
in številom delnic.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana
uprava
dr. France Arhar
dr. Klaus Priverschek
dr. Heribert Fernau
mag. Stefan Vavti

Sklici skupščin
Ob-750/05
Preložitev 11. seje skupščine
družbe Skupine KIK Kamnik d.d.
Družba Skupina KIK Kamnik d.d., Fužine
9, Kamnik, delničarje obvešča, da se skupščina družbe, sklicana za dne 19. 1. 2005 ob
13. uri, v sejni sobi uprave družbe Skupine
KIK Kamnik d.d., ne bo opravila, in se seja
skupščine preloži na dan 21. 3. 2005 ob 13.
uri v sejni sobi uprave družbe Skupine KIK
Kamnik d.d.
Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-507/05
Spoštovani delničar, vabimo Vas, da se
udeležite
4. redne skupščine
Heldom, družba za podjetniško
svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 14. 2.
2005, ob 12. uri v sejni sobi družbe Helios
Domžale d.d. (Široka potrošnja), Ljubljanska
110a, Domžale.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2004.
IV. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem

na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: delničarji se
lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod
pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na skupščini na sedežu uprave družbe v
registrirni pisarni;
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
V skladu s tem Vas pozivamo, da najkasneje do 11. 2. 2005 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z obrazložitvijo pošljejo priporočeno po
pošti na naslov uprave oziroma jih oddajo
osebno na sedežu družbe najpozneje 2 delovna dneva pred dnem zasedanja skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 14. 2. 2005 ob 13. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 4. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., z dne 14. 2. 2005
K točki II.:
Sklep: v organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Mirnik.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž
Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.:
Sklep:
1. Bilančni dobiček v višini 23,098.276,53
SIT se uporabi za naslednje namene:
– razdelitev
za
dividende:
21,657.640,68 SIT,
– preneseni dobiček: 1,440.635,85 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša
64,14 SIT.
Dividenda se izplača 1. 3. 2005. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju
skupščine, t.j. 16. 2. 2005.
Kolikor bo, zaradi stanja lastnih delnic, znesek za izplačilo dividend nižji od
21,657.640,68 SIT, se razlika razporedi v
druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
Heldom d.d.
Janez Mirnik
direktor
Ob-669/05
Uprava družbe Pulsar Holding d.d. v
skladu s 269. členom ZGD obvešča, da je
dne 8. 12. 2004 z mesta člana nadzornega
sveta družbe odstopil Gorazd Borštnar.
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Direktor družbe Pulsar holding d.d. Ljubljana, na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah, in na podlagi 9.3. točke Statuta
Pulsar holding d.d., Ljubljana sklicuje
15. sejo skupščine,
ki bo dne 15. 2. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe; Štefanova 13a, 1000 Ljubljana.
Uprava predlaga skupščini naslednji
dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Ivana Pajka in preštevalko glasov Ireno Lavrič. Seji prisostvuje
notarka Nada Kumar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo člana nadzornega sveta
Gorazda Borštnarja. Skupščina za novega
člana nadzornega sveta s štiri letnim mandatom, ki začne teči z dnem imenovanja na
skupščini, imenuje Sama Primožiča.
Glasovanje
Skladno s točko 9.1. Statuta družbe Pulsar holding d.d., Ljubljana število glasov
posameznega delničarja določajo glasovi
delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v
njihovi lasti 10 dni pred sejo skupščine. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za sejo
skupščine v prostorih zasedanja skupščine
eno uro pred pričetkom seje. Udeležence
pozivamo, da na sedež družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, to je do 12. 2.
2005.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe Pulsar holding d.d., Štefanova
13a, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in
12. uro od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja le-te.
Pulsar holding d.d.
direktor
Marko Vavpetič
Ob-670/05
Uprava družbe Emona Blagovnica Bežigrad d.d., na podlagi 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah in statuta družbe
sklicuje
sejo skupščine
družbe Emona Blagovnica Bežigrad
d.d., Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana,
ki bo 14. 2. 2005 ob 10. uri v prostorih družbe na naslovu Dunajska cesta 49,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles (predsednik,
preštevalca in notar).
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
Za predsednika skupščine se imenuje
mag. Gorazd B. Južina, odvetnik.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Miro Košak oziroma njegov namestnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003 in 2004 in odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2003, 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 in 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
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b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeli razrešnico za poslovno leto 2003
in 2004.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2004 se imenuje
BDO EOS Revizija d.o.o.
4. Seznanitev skupščine o tekočem
poslovanju in kratkoročnih nameravanih
ukrepih uprave družbe.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvo uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
sejo skupščine 15 minut pred zasedanjem
zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpiskom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 15 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v
istih prostorih. Skupščina bo na ponovnem
zasedanju odločala ne glede na število prisotnih delnic.
Emona Blagovnica Bežigrad d.d.
uprava družbe
Ob-671/05
Na podlagi 10.3.3. člena statuta družbe
Sivent, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Sivent
d.d.) sklicuje predsednik uprave Sivent
d.d.
4. sejo skupščine
delničarjev družbe Sivent d.d.,
ki bo v torek, 15. februarja 2005, ob 9.
uri v prostorih družbe Sivent d.d., Železna
cesta 18, Ljubljana.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje
predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Gregor Godeša, za preštevalki glasov pa Mateja Torbar in Andreja
Krebs.
2. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
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skupščina v skladu z osmo alineo 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu
in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Uprava pridobiva in odsvaja lastne delnice po ceni največ 5.000 SIT za delnico,
razen v primerih, navedenih v nadaljevanju tega sklepa.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred sovražnimi prevzemi in za povečanje vrednosti premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva
in odsvaja lastne delnice tudi za izpeljavo
programa delniških opcij, za izplačevanje
udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene družba
odsvaja lastne delnice neposredno upravičencem ob izključeni prednostni pravici
delničarjev, pri čemer se lastne delnice
zaradi izvedbe delniških opcij odsvajajo po
ceni in pod pogoji, določenimi v opcijskem
načrtu, zaradi izplačila udeležbe na dobičku članom uprave in nadzornega sveta ter
za nagrajevanje zaposlenih.
Skupščina pooblašča upravo, da
po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Pooblastilo upravi velja tudi za primere,
ko uprava odkupuje delne pravice in jih
nato združi ter izda delnice družbe.
Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
3. Sprememba ﬁrme.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa: ﬁrma družbe se spremeni tako, da po novem
glasi: Sivent, družba tveganega kapitala,
d.d., Ljubljana.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
statut družbe se spremeni v skladu s predlogom.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri
dni pred skupščino in biti vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana tri dni pred
skupščino. Delničar mora svojo identiteto
izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identiﬁkacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov in s predlogi sprememb statuta so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva razpisa, in sicer vsak
delovnik od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno

zasedanje skupščine istega dne ob 10. uri
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Roman Didovič
Ob-680/05
Uprava DUS Krona d.o.o., Štefanova
13a, Ljubljana na osnovi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke Statuta Krona Senior ID d.d. Ljubljana sklicuje
skupščino družbe
ki bo 17. 2. 2005, ob 10. uri v prostorih
v Jakopičevi dvorani ZZZS, Miklošičeva
24, 1000 Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje
predsednika skupščine in preštevalko
glasov.
Na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje Stanislav Hvale in
preštevalko glasov Darjo Oven Kolenc.
Seji skupščine prisostvuje notarka Nada
Kumar.
2. Odločanje o spremembah statuta
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Na osnovi uskladitve z Zakonom
o gospodarskih družbah se v postopku
uskladitve družbe Krona Senior ID d.d. z
določbami Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje spremeni nominalna vrednost delnice iz 100 SIT na
1.000 SIT in temu posledično tudi osnovni
kapital družbe.
2.2. Zamenjava delnic se opravi na zadnji dan petnajstdnevnega roka, šteto od
prejema sklepa o vpisu sprememb statuta
v sodni register. Zamenjava se opravi tako,
da se za vsakih dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti 100 SIT
na računu delničarja vpiše po ena nova
delnica nominalne vrednosti 1.000 SIT.
Delnice družbe, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane z novimi, ne dajejo pravice do zamenjave, pač
pa do izplačila nadomestila iz zmanjšanja
osnovnega kapitala. Zaradi spremembe
nominalne vrednosti in zamenjave delnic
se osnovni kapital družbe uskladi tako, da
se zmanjša za znesek skupne nominalne
vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri
posameznih delničarjih ne dosegajo polne
nominalne vrednosti nove delnice in s tem
ne dajejo pravice do zamenjave. Osnovni kapital družbe se zmanjša za tolikšen
znesek, da je po zmanjšanju enak skupni
nominalni vrednosti izdanih delnic družbe po opravljeni zamenjavi. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se opravi po postopku
združitve delnic, pri čemer dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti
po 100 SIT oblikuje eno novo delnico nominalne vrednosti 1.000 SIT. Za delnice,
ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi
bile zamenjane za nove, se delničarjem
po postopku iz 350. člena Zakona o gospodarskih družbah izplača nadomestilo v
višini 161,483 SIT za vsako tako delnico,
kar predstavlja vrednost povprečne tržne
cene delnice v zadnjem tromesečju pred
objavo sklica skupščine. Za razliko med
nominalno vrednostjo delnice in nadome-
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stilom za delnico se zmanjšajo ustrezne
druge postavke lastnega kapitala. Z dnem
zamenjave delnic se dosedanje delnice,
vključno z delnicami, ki ne dosežejo potrebnega števila za zamenjavo z novimi
delnicami, razveljavijo.
2.3. Končna višina osnovnega kapitala
je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih
bo potrebno zagotoviti delničarjem skladno z menjalnim razmerjem deset starih
delnic za eno novo delnico, razvidnim iz
točke 2.2. tega sklepa, pomnoženim z nominalnim zneskom delnic družbe.
2.4. Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da če je to potrebno, skladno z odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, prilagodi na
skupščini sprejete sklepe in spremembe
statuta družbe tako, da se bodo sprejeti
sklepi in spremembe statuta lahko izvedli
in vpisali v sodni register.
2.5. Skupščina sprejme tudi druge
spremembe in dopolnitve statuta Krona
Senior ID d.d., v predloženem besedilu, ki
je kot priloga sestavni del tega sklepa.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. Statuta
Krona Senior ID d.d., pisno prijavijo družbi
vsaj tri dni pred sejo skupščine. Prijave in
pooblastila naj na sedež družbe prispejo
najkasneje do 14. 2. 2005. Skladno s točko 10.1. Statuta Pooblaščene investicijske
družbe Krona Senior d.d. število glasov
posameznega delničarja določajo glasovi
delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v
njihovi lasti 10 dni pred sejo skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
za sejo skupščine v prostorih zasedanja
skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Krona Senior ID d.d., Štefanova 13a,
Ljubljana med 10. in 12. uro.
DUS Krona d.o.o.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 05/05
Ob-738/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 05/05 z dne 6. 1.
2005, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 6, v skupni izmeri 63,87 m2,
v I. nadstropju stanovanjskega bloka v
Vuhredu, Vuhred 47, stoječega na parc.
št. 720/1, k.o. Vuhred, ki je last Dušana
in Brigite Glaser, oba stan. Vuhred 89/a,
Vuhred, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 362-166/93-4 z dne
10. 11. 1993 in kupoprodajne pogodbe z
dne 1. 4. 2004, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z
omejenim jamstvom, Republika Avstrija,
1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Dušana in Brigite Glaser,
oba stan. Vuhred 89/a, Vuhred, v višini
21.000 EUR, v tolarski protivrednosti po
prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

SV 07/05
Ob-739/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 07/05 z dne 6. 1.
2005, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. E-401 v skupni izmeri 36,29 m2
in kletni prostor št. S-E 401, ki se nahaja
v IV. etaži večstanovanjske stavbe v Mariboru, Koroška cesta 55, stoječe na parc.
št. 1979/1, k.o. Koroška vrata, ki je do
celote last Kristijana Krautbergerja, stan.
Ožbalt 45, Ožbalt, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 12. 2001 in kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 1. 2005, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Tanje Čas, stan.
Javnik 1, Ožbalt in Kristijana Krautbergerja, stan. Ožbalt 45, Ožbalt, v višini 31.200
EUR, v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 7/05
Ob-740/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 7/05 z dne 7. 1.
2005, je bila nepremičnina, poslovni prostori gostinskega lokala »Kavarna Markiz«,
Mestni trg 7, Žalec, v izmeri 37,30 m2,
poslovni lokal št. 2, lociran v pritličju 1.
lamele poslovne zgradbe v Žalcu, Mestni
trg 7, vpisane pri vl. št. 1901, k.o. Gotovlje,
last dolžnika – zastavitelja Lužnik Andreja,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 10. 1991, sklenjene s prodajalcem Gradis p.o., Celje, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
matična številka 5860571, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 6,000.000 SIT z zapadlostjo
zadnjega obroka 22. 12. 2009 in s 7,75%
letno obrestno mero ter možnostjo predčasne odpovedi pogodbe.
SV 1/05
Ob-741/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 1/05 z dne 5. 1. 2005,
je bilo stanovanje št. 6, v 1. nadstropju, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 10, stoječi
na parc. št. 189/1 k.o. Jesenice, last zastavitelja Boštjana Vogelnika, na podlagi
darilne pogodbe in priznanja lastniškega
deleža, sklenjene z Barbaro Vogelnik, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., matična številka 5706491,
s sedežem v Mariboru, Slomškov trg 18,
v zavarovanje denarne terjatve 6,000.000
SIT s pripadki.
SV 2168/04
Ob-742/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2168/04 z dne
16. 11. 2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 36 v izmeri 68,23 m2, v 6. nadstropju stanovanjskega bloka Ziherlova
39, 1000 Ljubljana, stoječega na parc. št.
74/7, k.o. Trnovsko predmestje, last zastavitelja Bojana Batinića iz Ljubljane, na
podlagi prodajne pogodbe št. 362-552/91
z dne 11. 11. 1991, sklenjene s prodajalko Republiko Slovenijo, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnice Marine Batinić in so-
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lidarnega poroka Igorja Batinića v višini
111.490 CHF, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS, s pripadki.
SV 2111/04
Ob-743/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2111/04 z dne
5. 11. 2004, je bilo triinpolsobno stanovanje št. 67, v skupni izmeri 82,49 m2, v
6. nadstropju, s pripadajočo kletjo št. 67,
v večstanovanjski stavbi na naslovu Pregljev trg 4, 1000 Ljubljana, ID št. 1251,
stoječi na parc. št. 1567, katastrska občina 1772 – Slape, last solidarnih kreditojemalcev Nadje Blagojević do 2/3 in Aleša
Schweigerja do 1/3, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 30. 9. 2004, sklenjene s
prodajalcema Francem in Mirjano Becele
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
45.865 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS, s pripadki.
SV 2156/04
Ob-744/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2156/04 z dne
12. 11. 2004, je bilo stanovanje v izmeri 32,79 m2, na podstrešju stanovanjske
stavbe Hrenova ulica 8, Ljubljana, stoječe
na parc. št. 104/1, k.o. Ljubljana-mesto,
last dolžnika Vanje Đorđevića, na podlagi pogodbe z dne 14. 9. 2004, sklenjene
s prodajalcem Alojzijem Vončino, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 38.000 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS, s pripadki.
SV 2217/04
Ob-745/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2217/04 z dne
19. 11. 2004, je bilo stanovanje št. 2-1
v izmeri 98,60 m2, v visokem pritličju, s
shrambo I v izmeri 5 m2 in pripadajočo
garažo št. 4, vse v stanovanjskem objektu Kamnikarjeva 29, 1291 Škoﬂjica, na
parc. št. 1858/12, k.o. Rudnik, last dolžnice Petre Gačnik, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 12/02 z dne 21. 5. 2002, dodatka št. 1 z dne 18. 6. 2002 ter aneksa
št. 2 z dne 6. 2. 2004, sklenjenih med
prodajalcem Reality, Kranj, d.o.o. ter kupcema Petro Gačnik in Rankom Kurtović
Gačnikom ter notarskega zapisa sporazuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev z dne 19. 11. 2004, opr. št. SV
2215/04, sklenjenega med Petro Gačnik
in Rankom Kurtovič Gačnikom, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti
127.077 CHF, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS, s pp.
SV 1937/04
Ob-746/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1937/04 z dne
11. 10. 2004, je bilo stanovanje št. 143 v
skupni izmeri 35,33 m2, v XIX. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Vojkova
cesta 91, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 958/4, parc. št. 958/5, parc. št. 958/6,
parc. št. 959/5, katastrska občina Stožice, last kreditojemalca Marka Korača, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 9.
2000, sklenjene s prodajalko Janjo Hrast
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
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Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 60.000 EUR, po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita, s pripadki.
SV 1945/04
Ob-747/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1945/04 z
dne 11. 10. 2004, je bilo stanovanje št.
6 v skupni izmeri 96,42 m2, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Frankopanska 16, 1000 Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 1252, katastrska občina
Spodnja Šiška, last zastavitelja Stanislava Markoviča, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 39/92-SLO-OA z dne 10. 11.
1992, sklenjene s prodajalcem Slovenijavino, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalke Simone Leskovar ter solidarnega poroka Bernarda Markoviča, v višini tolarske protivrednosti 54.204 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita, s pripadki.
SV 2059/07
Ob-749/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2059/04 z dne
28. 10. 2004, je bilo stanovanje št. 14 z
oznako 62, v izmeri 75,39 m2 (od tega
stanovanje 53,85 m2, klet 4,46 m2 in terasa 17,08 m2), v mansardi stanovanjskega
objekta na naslovu Chengdujska 14, 1000
Ljubljana, stoječega na parc. št. 1040,
1021/2, 1022/2 in 1023/1, katastrska občina Slape, last dolžnikov Hugona in Eve
Možina iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 13. 7. 2004, sklenjene s
prodajalcema Andrejem in Branko Androjna iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
91.740 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita, s pripadki.
SV 2157/04
Ob-752/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2157/04 z dne
12. 11. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. 11 v skupni izmeri 66,21 m2, v stanovanjskem objektu na naslovu Majaronova
ulica 14, 1000 Ljubljana, stoječem na parc.
št. 1635/4, k.o. Bežigrad, last Špele Dragar in Dina Šterpina iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9.
2004, sklenjene s prodajalcem Juretom
Marincem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 43.579 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan črpanja kredita, s pripadki.
SV 2192/04
Ob-754/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2192/04 z dne
18. 11. 2004, je bilo trisobno stanovanje
št. A14 v izmeri 109,79 m2, v 3. nadstropju
s shrambo št. AS-14 v izmeri 7,92 m2, v
2. kleti, garažnim boksom AG 14 v izmeri
20,47 m2, v 2. kleti in parkirnim mestom
št. 62 v izmeri 12,64 m2, v 2. kleti, vse v
stanovanjskem objektu na naslovu Železna cesta 10C, 1000 Ljubljana, stoječem na
parc. št. 1762/3, 1761/6, 1763/2, 1762/8,
1762/7 in parc. št. 1765, katastrska obči-
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na Bežigrad, last dolžnika Vladimirja Albina Kureta, na podlagi prodajne pogodbe
št. 077/04 – R3/R4 z dne 10. 11. 2004,
sklenjene s prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30,000.000 SIT
s pripadki.
SV 2191/04
Ob-756/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2191/04 z dne
18. 11. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. 4 v izmeri 56,40 m2, v 1. nadstropju, s
pripadajočo shrambo, v večstanovanjski
hiši Cesta dveh cesarjev 182, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 2174/2, k.o. Vič, last
dolžnika Asmirja Abdića in zastaviteljice
Alme Kahrić iz Pivke, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11. 2004, sklenjene s prodajalcema Rudolfom Zajcem
in Ksenjo Petje iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 38.600 EUR s pp.
SV 2077/04
Ob-757/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2077/04 z dne
29. 10. 2004, je bilo stanovanje št. 14, v
IV. nadstropju v izmeri 61,65 m2, s shrambo št. 14, v kleti stanovanjske stavbe na
naslovu Chengdujska ulica 28, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 1697, k.o. Slape, last
dolžnice Darinke Bartol, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 20. 10.
2004, sklenjene s prodajalcema Ponikvar
Jožetom in Natašo, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 54.400 EUR s pripadki.
SV 2071/04
Ob-758/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2071/04 z dne
28. 10. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 20, s pripadajočim kletnim prostorom, v skupni izmeri 49,08 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka Cesta 24.
junija 72/b, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
1107/28, k.o. Črnuče, last dolžnika Aleksandra Đajića, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 10. 2004, sklenjene
s prodajalcema Selmo Janič in Borutom
Šimicem, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
53.270 EUR s pripadki.
SV 2181/04
Ob-759/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2181/04 z dne
29. 10. 2004, je bila garsonjera št. 46 v
izmeri 19,81 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe Steletova 6, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 353, k.o. Štepanja vas,
last Gordine Gavranić iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11.
2004, sklenjene z Islamom Garibovićem
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarnih terjatev v višini
4,860.800 SIT s pp in 2,979.200 SIT s
pp.
SV 2082/04
Ob-760/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2082/04 z dne
29. 10. 2004, je bilo stanovanje št. 115, v

X. nadstropju v skupni izmeri 34,41 m2, s
pripadajočo kletjo št. 115 v stanovanjski
stavbi na naslovu Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1785/1, 1785/2 in
1785/3, k.o. Slape, last dolžnice Knežević
Snježane, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 18. 10. 2004, sklenjene s prodajalcema Agićić Edino in Osmanom, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.050 EUR s pripadki.
SV 259/04
Ob-761/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 259/04 z dne
19. 10. 2004, je bilo enosobno stanovanje
št. D.II.14 – 16, v 2. nadstropju v izmeri
43,38 m2, s shrambo v izmeri 5,90 m2,
v kleti stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Cesta na Brdo 79, stoječe na parc. št.
1251/13 k.o. Vič, last zastaviteljice Irene
Lavrenčič iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št. 117/2001-6 z dne 12. 7.
2001 in dodatka št. 1033-117/2004-6 k
le-tej z dne 23. 9. 2004, sklenjenih s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje
d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,775.000
SIT s pripadki.
SV 2213/04
Ob-762/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2213/04 z dne
19. 11. 2004, je bila pritlična enodružinska
hiša v neto izmeri 76 m2, na naslovu Pod
lipami 33, 1000 Ljubljana in garaža št.
230 v kareju F, stoječa na parc. št. 376/1,
k.o. Trnovsko predmestje, last dolžnikov
Nataše Logar iz Ljubljane do ¼ in Aleša
Bardorferja iz Ljubljane do ¾, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 10. 2004,
sklenjene z Andrejem Zoretom iz Ljubljane, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 27.190
EUR s pp in 27.190 EUR s pp.
SV 2174/04
Ob-763/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2174/04 z dne
16. 11. 2004, je bilo trisobno stanovanje
št. 18 v izmeri 106,09 m2, v nadstropju M
stanovanjskega objekta št. 1, s pripadajočim parkirnim mestom št. 97, v I. etaži
stanovanjskega objekta št. 1 na naslovu
Linhartova cesta 34, 1000 Ljubljana, stoječega na parc. št. 1796/2, k.o. Bežigrad,
last kreditojemalca Ivana Lukmana in zastaviteljice Irene Lukman, na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1-898/91 z dne
29. 4. 1991, sklenjene s prodajalcem SCT
p.o. Ljubljana in zemljiškoknjižnega dovolila SCT d.d., Ljubljana, z dne 29. 10. 2004,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT
s pripadki.
SV 2194/04
Ob-764/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2194/04 z dne
18. 11. 2004, je bilo stanovanje št. 72 v
izmeri 56,19 m2, v 6. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Rusjanov trg
10, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št.
1765, k.o. Slape, last dolžnika Predraga Masatovića in zastaviteljice Gordane
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Masatović, iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11. 2004,
sklenjene s prodajalcem Zlatkom Smolo
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
63.850 EUR s pp.
SV 2062/04
Ob-765/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2062/04 z dne
28. 10. 2004, je bilo stanovanje št. 6, stopnišče 1, v izmeri 73,40 m2, v pritličju, s pripadajočo shrambo, pergolo in atrijem, vse
v večstanovanjski stavbi na naslovu Žaucerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, stoječe
na parc. št. 1271/2, k.o. Vič, last dolžnikov
Novič Marjane in Milka iz Ljubljane, na
podlagi prodajne pogodbe št. 860/87-05/1
z dne 21. 10. 1987, sklenjene s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o., zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 33.730
EUR in 16.510 EUR s pripadki.
SV 2171/04
Ob-766/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2171/04 z dne
16. 11. 2004, so bile naslednje nepremičnine zastavljene v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Tomaža Čada iz Ljubljane, v višini 450.000
EUR, s pp: poslovni prostor št. 2 v izmeri
69,28 m2, v pritličju s pripadajočim skladiščnim prostorom št. 2 v izmeri 41,75 m2,
v 1. kleti in parkirnim mestom oziroma garažnim boksom št. 64/Štihova jug v izmeri
12,50 m2, v 1. kleti, vse v poslovno-stanovanjskem objektu št. 12 na naslovu Štihova ulica 4, 1000 Ljubljana, stoječem na
parc. št. 1761/1, parc. št. 1761/4, parc. št.
1761/5 in parc. št. 1762/1, k.o. Bežigrad,
last dolžnika Tomaža Čada, na podlagi
prodajne pogodbe št. BS 2/1-L-175/97
z dne 18. 3. 1997, sklenjene s prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana ter stanovanje v skupni izmeri
186,60 m2, v II. nadstropju stanovanjske
hiše Miklošičeva 20, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 2470, parc. št. 2469 in parc.
št. 2468, k.o. Tabor.
SV 2084/04
Ob-767/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2084/04 z dne
29. 10. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. 8 v izmeri 52,65 m2, v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe Glinškova ploščad
19, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1001/1,
1002/1 in 1224/1, k.o. Ježica, last dolžnice Anice Slana, na podlagi pogodbe št.
555/78-05/20-76 z dne 13. 9. 1978, sklenjene s prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o. ter pogodbe
o razdružitvi skupnega premoženja, SV
1022/04 z dne 3. 9. 2004, sklenjene s
Srečkom Božičnikom, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.126 EUR s pripadki.
SV 2170/04
Ob-768/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2170/04 z dne
16. 11. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. 36 v izmeri 61,23 m2, v III. nadstropju,
s pripadajočim kletnim prostorom št. 36 v

stanovanjskem bloku Glavarjeva ulica 49,
1000 Ljubljana, stoječem na parc. št. 33/3,
37/1 in 36, k.o. Bežigrad, last dolžnika
RAS, d.o.o., Ivančna Gorica, na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z dne 8. 10. 2004, sklenjene s prodajalcema Brankom in Stanislavo Rutar
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
62.500 EUR, s pp.
SV 1562/204
Ob-772/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1562/04 z
dne 6. 8. 2004, je bilo trisobno stanovanje št. 13 v skupni izmeri 88,18 m2, v II.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Na Stolbi 7 v Ljubljani, stoječe na parc.
št. 490/2 k.o. Poljansko predmestje, last
kreditojemalke Bojane Klemenčič Kožul iz
Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-356/92
z dne 5. 7. 1993, sklenjene s prodajalko
Občino Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 17.000 EUR s pripadki.
SV 2006/04
Ob-773/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2006/04 z dne
20. 10. 2004, je bilo stanovanje, ki obsega
kuhinjo v izmeri 12,92 m2, spalnico v izmeri
22,80 m2, dnevno sobo v izmeri 24,60 m2,
kopalnico v izmeri 4,13 m2 in WC v izmeri
1,35 m2, v drugem nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu Nazorjeva 10,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 2595, k.o.
Ajdovščina, last dolžnika Marjana Sušnika
iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 17. 11. 1999, sklenjene s prodajalko
Hasibo Bošnjak iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 13,000.000 SIT s pripadki.
SV 1447/2004
Ob-774/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1447/2004 z
dne 15. 10. 2004, so bile nepremičnine,
ki predstavljajo stanovanje številka 173,
v skupni izmeri 49,64 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 4,12 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Prušnikova ulica 42, Maribor,
s sorazmernim delom skupnih prostorov,
delov in naprav stavbe, ki služijo stavbi kot
celoti, stoječe na parcelah številka 1118/1
in 1118/2 k.o. Spodnje Radvanje in so last
Obran Roberta, EMŠO 1205972500385,
stanujočega Maribor, Prušnikova ulica 48
in Leonide Mehle, EMŠO 3107977505178,
stanujoče Maribor, Ruska ulica 15, vsakega do 1/2, zastavljene v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 9,000.000 SIT s pripadki.
SV 1907/2004
Ob-775/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1907/2004 z
dne 17. 12. 2004, so bili prostori v 4. etaži
z oznako P1/4-1,2,3,4 v skupni izmeri
121,04 m2, in garažno mesto v III. pod-
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zemni kletni etaži z oznako 7 v izmeri
13,75 m2, v stanovanjsko poslovnem in
garažnem objektu na naslovu Cankarjeva ulica 6 v Mariboru, ki stoji na parc. št.
1208/2, katastrska občina Maribor-Grad,
katerih lastnica je družba Revizija d.o.o.,
Maribor, Cankarjeva 6, do celote, kar je
razvidno iz originalne kupoprodajne pogodbe številka 88-109/2002 z dne 13. 12.
2002, sklenjene med družbo Komunaprojekt družbo za projektiranje, urbanizem,
inženiring in posredovanje d.d. in družbo
Gradis Inženiring d.d., kot prodajalcema
ter družbo Revizija, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 100.000 EUR
s pripadki.
SV 12/2005
Ob-776/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 12/2005 z dne
5. 1. 2005, je bila nepremičnina, poslovni
prostor v delu vertikale 3 v izmeri 190,37
m2 uporabne površine, v I. nadstropju Poslovno trgovskega objekta City – jug v
Mariboru, ki stoji na parcelni številki 1770,
k.o. Maribor-Grad, katere lastnica je družba Sanabilis d.o.o., s sedežem Maribor,
Vilharjeva ulica 7, do celote, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
matična številka 5706491, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 237.600
EUR s pripadki.
SV 15/2005
Ob-777/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 15/2005 z dne
6. 1. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje v pritličju v bruto izmeri 74,47 m2,
stanovanjske površine po etažnem načrtu
65,34 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu na parc. št. 690/47, k.o. Limbuš,
last dolžnika in zastavitelja Zobovič Rajka, EMŠO 2210965500407, stanujočega
Maribor, Koroška cesta 120, do 1/2 in Danijele Zobovič, EMŠO 1012966505658,
stanujoče Maribor, Koroška cesta 120, do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z notarskim zapisom splošnih pogojev opr. št.
SV 1637/2004, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,000.000 SIT s pripadki.
SV 6/05
Ob-790/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 6/05 z dne 11. 1.
2005, je bilo stanovanje št. 16, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe na parc. št. 471/1, parc. št. 473/2 in
parc. št. 474, vse k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 60,29 m2, last zastaviteljice Darje
Mulalić z Jesenic, 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
35.000 EUR s pripadki.
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SV 30/2005
Ob-974/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 30/2005
z dne 10. 1. 2005, je bila nepremičnina,
podstrešno dvosobno stanovanje v izmeri
66,45 m2, od stopnišča desno, z oznako S1, s pravico uporabe zemljišča in
skupnih prostorov, ki tvorijo funkcionalni
del hiše, pri vložni številki 752, katastrska občina Maribor-Grad, parcela številka
1387, ki predstavlja hišo v izmeri 301 m2,
z dvoriščem v izmeri 194 m2 in na njej
stoječi hiši v Mariboru, Gregorčičeva 18,
last dolžnika in zastavitelja Fricelj Alojza, EMŠO 0910963500277, stanujočega Maribor, Gregorčičeva ulica 018, do
1/2 in zastaviteljice Tanje Fricelj, EMŠO
0905961505294, stanujoče Maribor, Gregorčičeva ulica 018, do 1/2, na podlagi posadne listine, sklenjene dne 19. 8.
2003, med Stanovanjsko zadrugo Maribor
z.o.o., kot prodajalko in Fricelj Alojzem in
Tanjo Fricelj kot kupcema, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 24,000.000 SIT
s pripadki.
SV 09/05
Ob-975/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 09/05, z dne 7. 1.
2005, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 85 v skupni izmeri 39,07 m2,
v XI. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Greenwiška ulica 12, stoječe na
parc. št. 1061/1, k.o. Pobrežje, do celote
last Silve Pemič, stanujoče Greenwiška
ulica 12, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 13/93 z dne 1. 4. 1993, aneksa
k tej pogodbi z dne 1. 4. 1993 in prodajne
pogodbe z dne 26. 4. 1999 6. 4. 1999, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice Marije Barbare Varga, stanujoče Klinetova ulica 14,
Maribor, v višini 13.300 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 2164/04
Ob-1092/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2164/04 z dne
15. 11. 2004 je bilo stanovanje z oznako
AIII.02 v izmeri 87,09 m2, z galerijo v izmeri 32,86 m2 in teraso v izmeri 33,60 m2,
v III. nadstropju in s shrambo v izmeri
6,27 m2, v kleti objekta A, Ljubljana ter parkirni mesti z oznakama PM – 22 v izmeri
11,70 m2 in PM – 35 v izmeri 11,70 m2, v
kleti objekta garažna klet, vse stoječe na
parc. št. 1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1,
1252/2, 1252/6, 1253/2, 1254/6-del,
1254/7, 1273/1, 1274/9, 1274/10, 1274/12,
1245/1, 1243/2, 1243/4, 1204/2, 1205/2,
1205/4, 1206/2, 1206/3, 2019/7, 2019/3 in
2019/4, k.o. Vič, last zastavitelja Nebojše
Jovanovića iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št. 75/2002-6 z dne 10. 6.
2002, sklenjene s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje, d.d., Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje
d.d., za zavarovanje denarne terjatve do
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dolžnika IN.LIFE d.d. Ljubljana, v višini
10,000.000 SIT, s pripadki.
SV 1832/04

Ob-1093/05

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1832/04 z dne
28. 9. 2004 je bilo stanovanje št. 12, v
izmeri 53 m2, v II. nadstropju stavbe na
naslovu Krimska 21, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 362/6, katastrska občina Trnovsko predmestje, last zastavitelja Gregorja
Završnika iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 7,000.000 SIT s pripadki in v višini
2,500.000 SIT s pripadki.
SV 1519/04

Ob-1094/05

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1519/04 z dne
30. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 4, ki
se nahaja v II. nadstropju ter shramba št.
4, ki se nahaja v pritličju, v skupni izmeri
86,66 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Bobenčkova 14, Ljubljana in parkirno
mesto št. 29, vse stoječe na parc. št. 724,
725, 726 in 2005/2, k.o. Vič, last kreditojemalca Ranka Nikolića iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 13/03-2004
z dne 26. 4. 2004, sklenjene s prodajalko
Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 84.000
EUR s pripadki.
SV 156/04

Ob-1095/05

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 156/04 z dne
30. 1. 2004, je bila atrijska hiša tip V –
4/61, na naslovu Pod brezami 24 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 325/2, 329, 317/2,
k.o. Trnovsko predmestje, last dolžnika
Marka Karlovška in zastaviteljice Majde
Zorec Karlovšek iz Ljubljane, kot njuno
skupno premoženje po nedoločenih deležih na podlagi pogodbe št. 7/76-02/5 z
dne 8. 1. 1976 in aneksa k pogodbi št.
7/76-02/5 z dne 14. 12. 1976, sklenjenih
s prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, Taborska c. 13, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
SV 1564/04

Ob-1096/05

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1564/04 z dne
6. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 82, v
skupni površini 61 m2, v 9. nadstropju,
s pripadajočo shrambo v kletnem delu,
v večstanovanjskem objektu na naslovu
Brodarjev trg 13 v Ljubljani, stoječem na
parc. št. 1717/2 k.o. Moste, last zastavitelja Aleša Učakarja iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 7. 2004
in aneksa št. 1 k njej z dne 30. 7. 2004,
sklenjenih s prodajalcem Zvonimirjem Tepešem iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 85.500 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
CHF na dan plačila, s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 44/2003
Os-363/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 44/2003 z dne 30. 12. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Preform
holding d.o.o. – v stečaju, Gabrov trg 6,
Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 2004
St 11/2002
Os-364/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika T.P. COM Trgovina,
prevozi, komerciala, d.o.o., Nova Gorica,
Cesta 15. septembra 4, 5000 Nova Gorica,
izven naroka dne 31. 12. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika T.P. COM Trgovina, prevozi,
komerciala, d.o.o., Nova Gorica, Cesta
15. septembra 4, 5000 Nova Gorica, matična št. 1199749, šifra dejavnosti 60.240,
se zaključi.
Sklep o zaključku stečajnega postopka
se objavi v Uradnem listu RS, po pravnomočnosti pa vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku postopka v sodni register stečajni dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Pravni pouk: zoper ta sklep se lahko
upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v
roku 15 dni po objavi tega sklepa. Morebitna pritožba se vloži pisno v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 12. 2004
St 19/2002
Os-365/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Shopping center
Nova Gorica, Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter
pri Gorici, izven naroka dne 31. 12. 2004
sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Shopping center Nova Gorica,
Trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, matična št. 5502241, šifra dejavnosti
52.488, se zaključi.
Sklep o zaključku stečajnega postopka
se objavi v Uradnem listu RS, po pravnomočnosti pa vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku postopka v sodni register stečajni dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 12. 2004
St 48/2000
Os-366/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Santana, Sezonska
okrepčevalnica za točenje pijač, Dejan
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Rutar, s.p., Soška ulica 18, Solkan, izven
naroka dne 31. 12. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Santana, Sezonska okrepčevalnica za točenje pijač, Dejan Rutar,
s.p., Solkan, Soška ulica 18, matična
št. 5020773000, šifra dejavnosti 55.302,
se zaključi.
Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, po pravnomočnosti pa vpiše v
vpisnik podjetnikov pri Davčni upravi Republike Slovenije in obrtni register Obrtne
zbornice Slovenije.
Pravni pouk: zoper ta sklep se lahko
upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v
roku 15 dni po objavi tega sklepa. Morebitna pritožba se vloži pisno v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 12. 2004
St 23/2002

Os-367/05

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Globe, d.o.o., Global
consulting, svetovanje, trgovina in trgovinske storitve Nova Gorica, Kidričeva 9/a,
izven naroka dne 31. 12. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Globe, d.o.o., Global consulting, svetovanje, trgovina in trgovinske
storitve Nova Gorica, Kidričeva 9/a, matična št. 5828082, šifra dejavnosti 51.190,
se zaključi.
Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, po pravnomočnosti pa vpiše v
sodni register tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni
dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Pravni pouk: zoper ta sklep se lahko
upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v
roku 15 dni po objavi tega sklepa. Morebitna pritožba se vloži pisno v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 12. 2004
St 74/2004

Os-368/05

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 74/2004 z dne 3. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad podjetjem Egal trgovina, gostinstvo, prevoz in storitve d.o.o.,
Maribor, Puhova ulica 17.
Odslej se dolžnikova ﬁrma glasi Egal trgovina, gostinstvo, prevoz in storitve d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Puhova ulica 17, njegova matična številka je 5774357000, šifra dejavnosti pa 51.190.
Za stečajnega upravitelja je določen
Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ekonomist,
zaposlen pri Fisk d.o.o., Maribor, Gosposvetska cesta 84.
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 tolarjev) in največ
2.000 točk (38.000 tolarjev).

Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 4.
2005 ob 9.30 v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Ker stečajni dolžnik nima nobenega
premoženja, naj upniki za vložitev morebitne odškodninske tožbe po določilih Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99, ZFPPod) v dvomesečnem roku za prijavo terjatev založijo
predujem za stroške v znesku 1,000.000
tolarjev na račun tukajšnjega sodišča št.
01100-6950421931 ali pa takšno tožbo
vložijo sami. Če sodišče v postavljenem
roku ne bo prejelo denarja ali obvestila,
da je kakšen upnik vložil tožbo, bo narok
za preizkus terjatev preklicalo.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2005
St 200/2004
Os-369/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 200/2004 z dne 3. 1. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Svila Tekstilna tovarna, trgovina in storitve d.d., Maribor, Ob Dravi 6.
Matična številka dolžnika je 5033225,
šifra njegove dejavnosti pa 17.200.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko,
naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej
objavi prijavijo svoje terjatve (na naslov
tukajšnjega sodišča v Mariboru, Sodna ulica 14). K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu
sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša
2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve,
vendar najmanj 100 točk (1.900 tolarjev) in
največ 2.000 točk (38.000 tolarjev).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ekonomist, zaposlen pri Fisk d.o.o., Maribor,
Gosposvetska cesta 84.
Ustanovi se upniški odbor, katerega
člani so:
1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
2. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
3. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Ljubljana, Poljanska c. 31,
4. Svila storitve d.o.o., Maribor, Ob
Dravi 6,
5. predstavnik sveta delavcev, Artur
Klep, Zg. Duplek 35/E, Sp. Duplek.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 3. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2005
St 210/2004
Os-370/05
To sodišče je s sklepom St 210/2004
dne 4. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Catro d.o.o., trgovina in
posredništvo, Cesta v Rožno dolino
16, Ljubljana, matična številka 1338790,
davčna številka: 35948639.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 4. 2005 ob 10.15 v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, v
9. nadstropju, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 21/2004
Os-477/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 21/2004 z dne 4. 1. 2005, zaradi umika
predloga, ustavilo postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Ladjedelnica Izola
d.d., Cankarjev drevored št. 23, Izola,
matična številka 5553369.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 1. 2005
St 254/2004
Os-478/05
To sodišče je s sklepom St 254/2004
dne 4. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Podjed Dušan s.p., Ulica
talcev 41, Zagorje ob Savi, matična številka: 5321396, šifra dejavnosti: 51.180.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Marko Drobež, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 4. 2005 ob 12. uri, soba 307A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 208/2004
Os-479/05
To sodišče je s sklepom St 208/2004
dne 4. 1. 2005 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Z-Trading Trgovina in
storitve d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana,
matična številka 1363638, šifra dejavnosti
52.420.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 4. 2005 ob 10. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9.
nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 241/2004

Os-480/05

To sodišče je s sklepom St 241/2004
dne 4. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Monetas Finančni inženiring d.o.o., Ljubljanska 102, Domžale,
matična številka 5793033.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 4. 4. 2005 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 218/2004

Os-481/05

To sodišče je s sklepom St 218/2004
dne 4. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom BIRO V4 d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana, matična številka 5543967, šifra dejavnosti 52481.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Janez Golob, Krivec 20, Ljubljana.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 4. 2005 ob 12.15, v sobi 307A/III
tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005

St 55/94
Os-510/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Špedtrans Transport Mednarodni
in tuzemski transporti, storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju, Maribor se
v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2005

St 54/94
Os-482/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Špedtrans Maribor, svetovanje, trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 2005

St 115/2004
Os-512/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Grakem Gradbena dela, Bojan
Perko s.p., Gasilska 3/a, Selnica ob
Dravi se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2005

St 72/2002
Os-483/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Avtohiša Kanduti d.o.o. – v
stečaju, Maribor, se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 2005
St 38/2004
Os-484/05
To sodišče je na seji senata dne 4. 1.
2005 pod opr. št. St 38/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Distribut podjetje za trgovinski promet
d.o.o. Mirna, Gubčeva ulica 11, Mirna, matična št. 5347360, šifra dejavnosti
52.110, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Distribut podjetje za trgovinski promet
d.o.o. Mirna, Gubčeva ulica 11, Mirna izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 1. 2005
St 207/2004
Os-485/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Eureka d.o.o. Ljubljana,
Jamova cesta 31, za dne 4. 2. 2005 ob
10. uri v sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2005

St 48/94
Os-511/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Racionalles prodaja tehničnega in mešanega blaga na drobno in debelo d.o.o.
Slovenj Gradec – v stečaju, Tomšičeva
41, Slovenj Gradec, se zaključi v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 12. 2004

St 211/2004
Os-513/05
To sodišče je s sklepom St 211/2004
dne 5. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Turgo turistični gostinski inženiring in consulting, d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 2, matična številka:
5280419, šifra dejavnosti: 74.203, davčna
številka: 73467111.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 4. 4. 2005 ob 10.15, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2005
St 83/2004
Os-514/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Fotoexpress Dani, Bašič Danijel,
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Lackova 54, Maribor se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2005
St 169/2004
Os-515/05
To sodišče je s sklepom St 169/2004
dne 5. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Misso, gostinstvo, turizem, trgovina in druge storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Kolarjeva 57, matična številka:
1674757, šifra dejavnosti: 55.301, vložna
številka: 13550600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Andrej Kozelj iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 1. 4. 2005 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2005
St 237/2004
Os-516/05
To sodišče je s sklepom St 237/2004
dne 5. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Elektromehanika in elektroinstalacije Meden Anton s.p., C. Komandanta Staneta 5, Medvode, davčna
številka 54347564.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 1. 4. 2005 ob 10.30, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2005
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St 9/2003
Os-672/05
To sodišče je s sklepom St 9/2003 z
dne 4. 1. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Nubis, svetovanje, zastopanje in storitve d.o.o., Hacquetova 8,
Ljubljana.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2005

Izvršbe
In 01/0093
Os-33129/04
V izvršilni zadevi upnika RS, MF, DURS,
Davčni urad Celje, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju,
zoper dolžnika Janeza Horvata, Brodarjeva
2, Celje, zaradi izterjave denarne terjatve,
je po sklepu o izvršbi Okrajnega sodišča v
Celju, opr. št. In 01/0093, dne 8. 11. 2004 bil
opravljen rubež nepremičnine, dvosobnega
stanovanja št. 54, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Brodarjeva 2,
Celje, v izmeri 35,23 m2 ter pripadajočega
deleža skupnih prostorov, delov in naprav
ter funkcionalnega zemljišča, parc. št. 473,
k.o. Celje, vpisana v z.k. vložku št. 1493,
k.o. Celje. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2004
In 04/00074
Os-37269/04
Izvršitelj Franko Slavec je dne 2. 11.
2004, ob 10. uri, v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. In 04/74,
zaradi izterjave 164.909,50 SIT, ob prisotnosti Brenkus Jožef – podnajemnik, opravil rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v
zemljiško knjigo, stanovanje označeno s št.
03, v kleti stanovanjskega bloka na naslovu
Kozlovičeva 11, Koper, na parc. št. 229/15,
k.o. Semedela, v skupni izmeri 32,60 m2.
Stanovanje sestoji iz predprostora, sobe,
kuhinje in kopalnice.
In 2002/00848
Os-36463/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 8. 2002, opr. št. In 2002/00908, je
bil dne 19. 4. 2004 opravljen v korist upnika
SPL Ljubljana, Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež nepremičnine, stanovanja št. 48,
v IV. nadstropju na naslovu Andreaševa 14,
Ljubljana, v izmeri 38,78 m2, last dolžnic
Škrabar Elizabete in Marjete, Andreaševa
14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2004
In 2002/01259
Os-37268/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 5. 7. 2000, opr. št. In 00/00211,
je bil dne 12. 9. 2000 opravljen v korist upnika
Gospodar d.o.o., Krakovski nasip 4, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 2, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Tbilisijska 44, v izmeri 49,05 m2. Opravljeni rubež
ima pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno
s sklepom o izvršbi z dne 27. 11. 2004, opr.
št. In 02/01259, v korist upnika Adriatic, Zavarovalna družba d.d. Koper, Poslovna enota
Ljubljana, Dunajska 63.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2002
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In 01/00108
Os-33922/04
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
je dne 1. 6. 2004, s pričetkom ob 8.30, v
zadevi In 01/00108, Okrajnega sodišča
v Mariboru, zoper dolžnika Lah Vladislava in Anico, Gosposvetska 53, Maribor,
upnice Raiffeisenbank, Voitsberg C. von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, pri dolžnikih na Gosposvetski 52,
Maribor, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 3, v pritličju stanovanjske hiše
v Mariboru, Gosposvetska 53, v skupni izmeri 57,81 m2, ki stoji na parceli št. 1642,
pripisano vl. št. k.o. Koroška vrata.
In 2003/00786
Os-37264/04
Na podlagi zapisnika o rubežu nepremičnine z dne 2. 11. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 93/VII, Ulica Arnolda Tovornika 6, v Mariboru, v skupni izmeri
70,17 m2, ki je last dolžnice, dne 2. 11.
2004 po določbah drugega odstavka 211.
člena Zakona o izvršbi in zavarovanju,
zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 891.323,30 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2004
In 2003/00018
Os-37265/04
Na podlagi zapisnika o rubežu nepremičnine z dne 26. 10. 2004, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 3 v
Mariboru, Koroška c. 79, v skupni izmeri
47,27 m2, ki je last dolžnika, dne 26. 10.
2004 po določbah drugega odstavka 211.
člena Zakona o izvršbi in zavarovanju zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 152.724 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2004
In 2004/00748
Os-37266/04
Na podlagi zapisnika o rubežu nepremičnine z dne 17. 11. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 19, v IV. nadstropju stanovanjskega objekta na Kardeljevi
cesti 77 v Mariboru, v izmeri 55,04 m2,
s pripadajočo kletno shrambo št. 19, v
izmeri 2,66 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem objektu, stoječem na parceli št.
364, k.o. Spodnje Radvanje in je last prvodolžnice, dne 17. 11. 2004 po določbah
drugega odstavka 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju zarubljena v korist
upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v
znesku 1,950.305,66 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2004
In 2004/00334
Os-36461/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne
8. 7. 2004, opr. št. In 2004/334, je bil dne
23. 11. 2004 opravljen v korist upnice Lesna pohištvo d.o.o., Pameče 150, Pameče
pri Slovenj Gradcu, rubež stanovanja št.
14, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Robindvor 48, Dravograd, last
dolžnikov Vlaste in Jožeta Smolnikarja,
Robindvor 48, Dravograd, vsakega do
1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 12. 2004
In 2004/00289
Os-37262/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 25. 5.
2004, opr. št. In 2004/289, je bil dne 23. 11.
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2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež stanovanja št. 10, v II.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Trg 8a, Prevalje, last dolžnika Filipa
Samuela, Trg 8a, Prevalje, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 12. 2004
In 118/04
Os-29287/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 118/04 z
dne 24. 6. 2004, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bila stanovanjska
hiša na naslovu Ribnik 15, Trbovlje, ki je
v lasti dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 3/93/SI/T z dne 11. 1. 1993
ter obsega 71,60 m2, in sicer kuhinjo v izmeri 24 m2, sobo v izmeri 18 m2, sobo v
izmeri 14,40 m2, hodnik v izmeri 2,97 m2,
shrambo v izmeri 3,44 m2 in druge prostore v izmeri 8,84 m2, zarubljeno v korist
upnice nedl. Sare Kurtovič, ki jo zastopa
Natalija Dolanc, Kidričeva 15a, Zagorje ob
Savi, zaradi izterjave preživnine 914.895
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 15. 10. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 03/2226
Os-34470/04
Okrajno sodišče je na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, dolžniku
Dejanu Doničiču, v izvršilni zadevi opr. št.
I 2226/03, upnik Western Wireless International d.o.o., zaradi izterjave denarne
terjatve postavilo začasno zastopnico, in
sicer odvetnico Bredo Požar iz Kopra, Pristaniška 8, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od dne 24. 11.
2004 dalje, vse dotlej, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler Center za socialno
delo Koper sodišču ne sporoči, da je dolžniku postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 12. 2004
In 1999/00681
Os-36458/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Rozi Rems v izvršilni zadevi
upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, zoper
dolžnice Zrimšek Marijo, Dušana in Jureta, Topniška 30, Ljubljana, zaradi izterjave
96.573 SIT s pp, opr. št. In 1999/00681,
131.537 SIT s pp, opr. št. In 2000/00341,
68.626 SIT s pp, opr. št. In 2001/00226,
122.848 SIT s pp, opr. št. In 2002/00676,
169.688 SIT s pp, opr. št. In 2003/00403 in
146.339 SIT s pp, opr. št. In 2004/00109,
dne 12. 11. 2004 sklenilo:
dolžniku Zrimšek Dušanu, neznanega
bivališča v Rusiji, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Karlin Darjo, Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni
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organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2004
I 2003/03971
Os-36459/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnika: Živkovič Milenko,
Partizanska cesta 16, Trbovlje, zaradi izterjave 113.707 SIT s pp, dne 1. 12. 2004
sklenilo:
dolžniku Živkovič Milenku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
cesta 55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2004
I 2003/12512
Os-37270/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Pirkmajer Fedorju, Zeljarska ulica 14, Ljubljana,
zaradi izterjave 84.327 SIT sklenilo:
dolžniku Pirkmajer Fedorju, Zeljarska
ulica 14, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2004
I 1999/20194
Os-37271/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko LIpovec,
Maistrov trg 7, Kranj, proti dolžnici Stankovič Tanji, Fabianijeva ul. 27, Ljubljana,
zaradi izterjave 48.272 SIT sklenilo:
dolžnici Stankovič Tanji, Fabianijeva ul.
27, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2004

I 2002/15229
Os-37272/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko LIpovec, Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici
Kotar Alenki, Brilejeva ulica 15, Ljubljana,
zaradi izterjave 104.799 SIT sklenilo:
dolžnici Kotar Alenki, Brilejeva ulica 15,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2004
IV P 97/2003
Os-37276/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Vanji Klavora, v pravdni zadevi tožeče stranke Sonc Milice, Tominškova 48,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Bojan
Župevc iz Ljubljane, proti toženi stranki
Pirc Jeluški, Slape 90, Ljubljana (začasno
Rožanska 6, Ljubljana), sedaj neznanega
prebivališča, ki jo kot začasni zastopnik
zastopa odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane,
zaradi plačila 633.147,50 SIT s pp, dne
15. 12. 2004 sklenilo:
začasni zastopnik tožene stranke, odvetnik Tomaž Čad, postavljen s sklepom
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV P
97/2003 z dne 26. 11. 2003, se razreši.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2004
I P 3921/2004
Os-37735/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Alenki Erzar Žepič, v
pravdni zadevi tožeče stranke Mire Snoj,
roj. Krašček, Povšetova 69, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnik Miran Vidic iz Ljubljane, proti toženi stranki 1. Ivanu Rantu, Devica Marija v Polju 15, Ljubljana in
2. neznani dediči po prvem tožencu, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine, dne 23. 12.
2004 sklenilo:
drugotoženim strankam, neznanim dedičem po pokojni prvotoženi stranki Ivanu
Rantu, se v zadevi opr. št. I P 3921/2004,
postavi začasno zastopnico, odvetnico
Slavo Alič, Šmartinska 130, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala drugotoženo stranko, dokler drugotožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 2004

Oklici dedičem
D I D 885/2000
Os-11178/04
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Francu Babniku, roj. 5. 9.
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1895, umrlem 9. 8. 1968, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Črnuče 92.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave oklica na sodni deski
tukajšnjega sodišča zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo
ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2004
I D 479/97
Os-38145/04
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je
v teku zapuščinski postopek po pokojni
Gajšt Mariji, roj. 31. 1. 1908, državljanki
Republike Slovenije, nazadnje stanujoči
Maribor, Slekovčeva ul. 11, ki je umrla
26. 4. 1997.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Gajšt Mariji,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 12. 2004
D 305/03
Os-38144/04
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Šiškovič Francu, pok Jožefa, roj. 16. 3. 1915 v Povžanah, ki je
umrl 10. 8. 2004 v Ilirski Bistrici, iz Povžan
št. 15.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem
oklicem poziva vse morebitne dediče, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče
nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 12. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2048/2004
Rg-36436/04
To sodišče je na predlog družbenikov
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Andrejka & Co., podjetje za
posredovanje in trgovino d.n.o., Celje, Gorica 49 B, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
11. 10. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Žvegler Andrejki, Ulica Dušana Kvedra 26, Šentjur in Andrejka Albinu, Gorica
49/b, Celje, 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 10. 12. 2004
Srg 1957/2004
Rg-36440/04
To sodišče je na predlog družbenikov
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba KCM Trade, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Braslovče
28, d.o.o., Braslovče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 8. 11. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Kovač Cvetku Dragu, Škapinova 3,
Celje in Kovač Ireni, Braslovče 28, Braslovče, 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 10. 12. 2004
Srg 1542/2004
Rg-34295/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba MCM Holding, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., Kolomban 9/f,
6280 Ankaran, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/6013/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 18. 10. 2004.
Družbenik General Entertainment Management Co., s sedežem v Suite 2, Portland House, Glacis Road, Giblartar, ki jo
zastopa poobl. Stevens Gerald iz Velike
Britanije, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese na ustanovitelja.
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 2. 12. 2004
Srg 591/2004
Rg-37545/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na
predlog predlagatelja Markotrans - Zorič
in drugi cestni promet d.n.o., Župeča vas
39, Cerklje ob Krki, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
družba Markotrans - Zorič in drugi,
Cestni promet d.n.o., Župeča vas 39,
Cerklje ob Krki, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev z dne
22. 12. 2004.
Ustanovitelja in družbenika izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe
in urejena vsa razmerja med družbo ter
da ustanovitelja Zorič Marko in Zorič Marija, oba Župeča vas 39, Cerklje ob Krki,
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe. Za te obveznosti družbenika odgovarjata s svojim
premoženjem. Družba nima zaposlenih
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delavcev in tako glede tega neporavnanih
obveznosti.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se morebitni ustanovitveni kapital prenese na oba ustanovitelja Zorič
Marka in Zorič Marijo, v deležih, kot jih
imata, torej vsak 10.000 SIT.
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 Krškem
dne 23. 12. 2004
Srg 11904/2004
Rg-37246/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Optech,
Inženiring, storitve, d.o.o., Na klančku 10,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Optech, Inženiring, storitve,
d.o.o., Na klančku 10, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/05828/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne
30. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Slaček Petra, Pot na Fužine 43, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice 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. 12. 2004
Srg 10225/2004
Rg-37249/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra zadruge Čebelarska zadruga Kranjica, z.o.o., Mengeš,
Liparjeva cesta 25, ki jo zastopa notar
Jože Rožman, objavlja sklep:
Čebelarska zadruga Kranjica z.o.o.,
Mengeš, Liparjeva cesta 25, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu zadružnikov z dne 4. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Člani so Matej Blejec, Mengeš, Liparjeva cesta 25, Anton Cirer, Rafolče 44,
Lukovica, Alojzija Kočar, Ljubljana, V Zalar
4, Frančiška Peterka, Prelog, Breznikova
cesta 17 in Albin Zajc, Spodnje Praproče 9, Lukovica, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
zadruge.
Po prenehanju zadruge po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na zadružnike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
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darskih 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. 12. 2004
Srg 11815/2004
Rg-37253/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Inkla +
Interier design d.o.o., Družba za oblikovanje prostora, Ljubljana, Dunajska 156, ki jo
zastopa odvetnik Janez Zajc iz Ljubljane,
objavlja sklep:
Inkla + Interier design d.o.o., Družba
za oblikovanje prostora, Ljubljana, Dunajska 156, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 2. 12.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jerman Aleš, Medvode,
Goričane 26, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.
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. 12. 2004
Srg 12345/2004
Rg-11/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Žabjek
- Zenaj, trgovina in montaža, d.n.o. Ljubljana, Polje C. XXII/14, Ljubljana-Polje,
objavlja sklep:
družba Žabjek - Zenaj, trgovina in
montaža, d.n.o. Ljubljana, Polje C.
XXII/14, Ljubljana-Polje, reg. št. vl.
1/14843/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 12.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Žabjek Drejc in Žabjek Marina, oba Polje c. XXII/14, Ljubljana-Polje, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2004
Srg 12555/2004
Rg-13/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
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prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Eska
Inženiring d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Eska Inženiring d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, reg. št. vl. 1/28080/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 14. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pečenko Boris, Martinova
pot 43, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2004
Srg 2931/2004
Rg-36434/04
Družba Leviatan, svetovanje, trgovina, posredništvo d.o.o., Tomšičeva 10,
Slovenska Bistrica, reg. št. vl. 1/6944/00,
katere družbenika sta Pešak Franc, Ulica
svobode 15, Piran in Pešak Milica, Nova
Gorica nad Slovensko Bistrico 70, Slovenska Bistrica, po sklepu družbenikov
družbe z dne 1. 12. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Pešak
Franc in Pešak Milica.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki
in pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2004
Srg 3132/2004
Rg-37242/04
Družba Hrasting, trgovina in storitve, Mezgec S. in L., d.n.o., Samova 3,
Miklavž na Dravskem polju, reg. št. vl.
1/8298/00, katere družbenika sta Mezgec
Slavko in Mezgec Liljana, oba Samova 3,
2204 Miklavž na Dravskem polju, po sklepu družbenikov družbe z dne 30. 11. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzela Mezgec Slavko in Mezgec Liljana.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki
in pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2004
Srg 3257/2004
Rg-38413/04
Družba Inženiring Konrad, trgovina, inženiring, proizvodnja in storitve
d.o.o., Štantetova 24, Maribor, reg. št. vl.
1/8243/00, katere družbenica je Šek Zora,
Štantetova 24, 2000 Maribor, po sklepu
družbenice družbe z dne 16. 12. 2004 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Šek
Zora.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki
in pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 12. 2004
Srg 1514/2004
Rg-37547/04
Družba Ferex, Trgovina in storitve
d.o.o., s sedežem Ulica Cirila Kosmača
27, Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-2815-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 13. 12. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Florjančič
Jurij, Ulica Cirila Kosmača 27, Tolmin in
Breda Miklavčič, Ulica Cirila Kosmača 19,
Tolmin, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 12. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Carco d.o.o., Jurčkova c. 7, 1000
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike, dimenzije ca. 4,5 cm x 1,6 cm.
Štampiljka ima obliko osebnega vozila,
na spodnjem delu vozila je besedilo
CARCO, pod vozilom pa je z manjšim
tiskom naslednje besedilo: CARCO
d.o.o., Jurčkova ulica 7, 1000 Ljubljana.
Pod besedilom ni nobene oznake številke
štampiljke. Ob-486/05

Priglasitveni list
Cvajnar Janez s.p., Žlebe 8, Medvode,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0633/98,
izdan dne 23.9.1998. gnn-176483
Ćatić Omer, Molniške čete 17, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-3080/03,
izdan dne 1.4.2003. gny-176697
Dedić Zlatko, Nusdorferjeva ulica 9,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 24-46/94, izdan dne 22.12.1993 in
15.3.2000. gny-176722
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Merklin Srečko, Chendujska 28,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0238/94, izdan dne 18.5.1994.
gny-176747
Pejkovič Mirsad, Vide Janežičeve
15, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-2018/96, izdan dne 18.8.1999.
gnu-176701
Pirtovšek Bojan s.p., Študentska ulica
96, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-4249/95, izdan dne 1.1.1995.
gnz-176671

Potne listine
Avramovič
Aleksander,
Gubčeva
9/a, Velenje, potni list, št. P00559452.
gnc-176719
Bitežnik Helena, Pod skalo 3, Bled,
potni list, št. P00164919. gni-176713
Brenkovič Janez, Stantetova 20,
Maribor, potni list, št. P00542721.
gny-176547
Bučar Darinka, Grabrovec 4A, Metlika,
potni list, št. P00393027. gng-176590
Burlovič Vlasta, Kastelec 1, Črni Kal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 103224,
petletne listine za prehod meje z Italijo.
gnu-176601
Colarič Jože, Polje cesta XII/6,
Ljubljana, potni list, št. P00024854.
gny-176522
Česen Roki, Samova 13/a, Ljubljana,
potni list, št. P00570124. gnh-176789
Draganović Enes, Tkalska ulica
3/b, Celje, potni list, št. P00505945.
gnm-176734
Grešak
Primož,
Senčna
pot
10/a, Portorož - Portorose, potni list, št.
P00630238. gny-176772
Hilj Alan, Škocjan 51, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 103368 - pretletne listine za prehod
meje z Italijo. gnf-176591
Hilj Nika, Sabinijeva 1, Koper Capodistria, potni list, št. P01083659.
gne-176592
Keber Nevenka, Oševljek 6, Renče,
potni list, št. P00844469. gnk-176586
Kegu Milan, Ljubično 1, Poljčane, potni
list, št. P00724754. gnz-176496
Omanović Adis, Hladilniška pot 25,
Ljubljana, potni list, št. P00482836.
gno-176707
Račič Božidar, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. P00692384. gnd-176568
Šarku Zenelj, Panonska 9, Maribor,
potni list, št. P00452477. gny-176497
Tratnjek Cvetka, Lipovci 151, Beltinci,
potni list, št. P00436749. gni-176588
Trost Sara, Zadnikarjeva 4, Ljubljana,
potni list, št. P00838205. gnz-176771
Vaslić Slak Dragica, Lastomerci 29,
Gornja Radgona, potni list, št. P01102165.
gnr-176583
Vizovišek Marjeta, Lackova cesta
50, Maribor, potni list, št. P00674883.
gnb-176570

Vokshaj Vehbija, Pot v Zeleni gaj
1/a, Ljubljana, potni list, št. P00525173.
gnj-176562
Vukan Laura, Št. Kovača 14, Murska
Sobota, potni list, št. P00921178.
gnj-176587

Osebne izkaznice
Ambrož Roman, Rodičeva ulica
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000714282. gnu-176551
Angel Alenka, sp. Gameljne 65/a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000709118. gnx-176698
Apat Branko, Ob strugi 17, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
000419657. gnw-176699
Banič Ivan, Zbilje 4B, Medvode, osebno
izkaznico, št. 000648935. gnn-176608
Batagelj Teja, Grosova 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000343788. gnx-176798
Benčina Janez, Prešernova ulica 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000313161.
gni-176613
Bitežnik Helena, Pod skalo 3, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
000266202.
gnj-176712
Bizjak Brigita, Gornje Pijavško 2,
Krško, osebno izkaznico, št. 000642928.
gnf-176641
Blažun
Klavdija,
Kerstnikova
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000847701. gnm-176634
Borinc Viktorija, Dolenja vas 8,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001425889.
gnk-176561
Božjak Marija, Na jami 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001829859.
gnk-176761
Bregar Darko, Sevno 9, Primskovo,
osebno
izkaznico,
št.
001507923.
gnn-176758
Brenkovič Janez, Stantetova 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000901180.
gnx-176548
Burlovič Vlasta, Kastelec 1, Črni
Kal, osebno izkaznico, št. 001409284.
gnv-176600
Colarič Frančiška, Brod v Podbočju
20, Podbočje, osebno izkaznico, št.
001341553. gnq-176580
Černe Andrej, Grajska 48, Bled, osebno
izkaznico, št. 000360874. gns-176703
Česen Roki, Samova 13/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001804110.
gng-176790
Ćosić Aleksandra, Ferarrska 17,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001740798. gnb-176595
Ćosić Aurora, Ferarrska 17, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001752584. gnc-176594
Debelić Ivica, Brniška cesta 31,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001277677.
gng-176740
Dobršek
Nataša,
Mrzlo
polje
15/a, Jurklošter, osebno izkaznico, št.
000395452. gnq-176730
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Draganović Enes, Tkalska ulica 3/b,
Celje, osebno izkaznico, št. 001204967.
gnl-176735
Fekonja Zdenka, Ulica Ilije Gregoriča
11, Maribor, osebno izkaznico, št.
001127674. gnf-176720
Ferlež Karol, Cesta VIII/1, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001397043.
gnp-176731
Fukne Kokot Klementina, Turški
vrh 33/a, Zavrč, osebno izkaznico, št.
000366947. gnk-176611
Fukne Kokot Tanita, Turški vrh 33/a,
Zavrč, osebno izkaznico, št. 000882590.
gnl-176610
Gačić Živko, Bezenškova 7, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000470076.
gnh-176539
Gerjevič Anja, Gornji Lenart 50,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000380820.
gns-176578
Gobec Dokl Marjana, Trubarjeva 6,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001737612.
gnx-176598
Godec Miha, Dolsko 42/a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001780026.
gnb-176795
Goleš Milena, Vodnikova ulica 3/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000760300.
gnv-176750
Gracelj Marko, Ob Suhi 19, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000837626. gnl-176585
Gračner Aljaž, Ulica bratov Vošnjakov
2, Celje, osebno izkaznico, št. 000819388.
gnn-176733
Gradišnik Marija, Ravenska ulica 28,
Odranci, osebno izkaznico, št. 000819048.
gnp-176556
Guberac
Marjana,
Križevniška
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000419247. gnz-176696
Gumzej Anton, Mariborska cesta
62, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
000305011. gnd-176718
Hedl Ivan, Selnica ob Muri 102F, Ceršak,
osebno izkaznico, št. 001448476. m-29
Hedl Rozika, Selnica ob Muri 102F,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 001448456.
m-30
Jeličić Leon, Ulica Toneta Tomšiča
3, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000066182. gnd-176543
Jenuš Manuela, Goriška ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001822375.
gnd-176743
Jerman
Andrejka,
Ulica
Marje
Boršnikove 7, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001624706. gnt-176727
Jerman Zore Maj, Ulica Marje
Boršnikove 7, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001765172. gns-176728
Kalinger Carmen, Ulica dr. Zajca 20,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000021050.
gne-176792
Karadža Radmila, Ulica Hermana
Potočnika 5, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001074166. gnp-176531
Klinec Marija, Hrenova 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001615497.
gne-176767
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Koderman Andrej, Nadgoriška cesta
70, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000691119. gnc-176794
Kofol Bric Tatjana, Grablovičeva ulica
26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000255656. gne-176517
Koritnik Ivana, Depala vas 48, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000702155.
gnw-176599
Kosi Marjeta, Štrekljeva 36, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000037715.
gnc-176744
Kostelec Katja, Čurile 2/a, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
001312250.
gnh-176714
Kostelec Majda, Čurile 2/a, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
00006731.
gng-176715
Kovačič Nina Sonia, Nagodetova
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001760852. gnd-176793
Kozlevčar Štefanija, Lužiško srbska
ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000247207. gnq-176755
Krušič Gregor, Glavarjeva 49, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001780228.
gne-176617
Kujavec Anton, Mezgovci ob Pesnici
27, Dornava, osebno izkaznico, št.
000585831. gnf-176716
Kunc Marjan, Vnanje Gorice, Požarnice
22, Brezovica pri Ljubljani, osebno
izkaznico, št. 001725978. gnv-176800
Lakner
Katarina,
Suhadolčanova
29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000068378. gni-176763
Langus Danilo, Zgornji trg 7, Vuzenica,
osebno
izkaznico,
št.
000003217.
gnk-176536
Lazar Ivan, Ulica Frankolovskih
žrtev 32, Celje, osebno izkaznico, št.
001775873. gnq-176605
Lendero Angela, Pod gradom 10,
Laško, osebno izkaznico, št. 001046490.
gnx-176748
Lenič Alenka, Črtomirova 23, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000939865.
gnr-176558
Lešek Martin, Košnica pri Celju 52/b,
Celje, osebno izkaznico, št. 000244887.
gne-176717
Levstek Petra, Petrinci 13, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
000739570.
gne-176542
Likar Ana, Lokavec 130E, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000738024.
gnp-176606
Malnar
Remi,
Prušnikova
81,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001651065. gnq-176555
Maren Karel, Nova vas 37, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 000935589.
gnb-176545
Marolt
Janez,
Zgornja
Besnica
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000282889. gnw-176799
Medved Gašper, Horjulska cesta
111, Dobrova, osebno izkaznico, št.
000895992. gnb-176520
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Medved Marjan, Kočevarjeva ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000347309.
gnb-176745
Menart Silvo, Novi svet 6, Hotedršica,
osebno
izkaznico,
št.
000903684.
gnq-176480
Mlakar Matej, Razgledna ulica 19,
Celje, osebno izkaznico, št. 001672769.
gnt-176752
Paj Bogomir, Bevkova 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 000495481. gnl-176535
Pangrčič Daniel, Velika dolina 37,
Jesenice
na
Dolenjskem,
osebno
izkaznico, št. 001811505. gnt-176552
Parkelj Stanka, Stari trg 23, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 000261811.
gnp-176781
Pesek Dušan, Puhova 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000808940.
gni-176788
Peterlin Martin, Poljane 137, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
001147786. gnv-176575
Podergajs Maja, Ulica bratov Vošnjakov
2, Celje, osebno izkaznico, št. 000164242.
gno-176732
Prešern Andraž, Na Kalu 1, Naklo,
osebno
izkaznico,
št.
000877501.
gnj-176687
Prešern Ribnikar Marjanca, Na Kalu 1,
Naklo, osebno izkaznico, št. 000107433.
gni-176688
Prosen Anton, Sp. Gameljne 97,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000419816. gne-176667
Račič Božidar, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000302891.
gne-176567
Rener
Aleš,
Kersnikova
uliva
9, Domžale, osebno izkaznico, št.
000197520. gnl-176785
Ribnikar Rok, Na Kalu 1, Naklo, osebno
izkaznico, št. 000877486. gng-176690
Robek Ivan, Rakičan, Lendavska 13,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000140113. gnt-176702
Roj Gregor, Kneza Koclja 16, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001678963.
gnx-176573
Sečen Ivan, Samova ulica 8, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000522888.
gnf-176616
Sedovšek Peter, Čečovje 31, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001088688. gnh-176589
Smajić Zijad, Cesta dveh cesarjev
309, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000557395. gnq-176705
Stanković Tanja, Ulica bratov Učakar
78, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000016111. gng-176765
Šantavec Viljem, IX. korpusa 38, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 000040886.
gno-176607
Ščavničar Marija, Nunska graba
13, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
000149577. gnz-176596
Šenekar Brina, Gotska 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001302282.
gnp-176481

Škrjanc Mateja, Gornji Lenart 50,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000380819.
gnr-176579
Špegelj Pavel, Sp. Dolič 10, Vitanje,
osebno
izkaznico,
št.
000174184.
gnc-176569
Tabar Polonca, Gregorčičeva 25,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001124112.
gnz-176546
Tomažin Andrej, Ljubljanska 77,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
000103110. gnc-176519
Turk Nevenka, Parižlje 18/b, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
000616916.
gng-176540
Valentinčič Jan, Petrovo brdo 13,
Podbrdo, osebno izkaznico, št. 001789679.
gnd-176593
Vaslić Slak Dragica, Lastomerci 29,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001835369. gnm-176584
Volk Boštjan, Velika Bukovica 43, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000986643.
gnc-176544
Vuk Jurij, Potrčeva ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001734162.
gne-176692
Vukčevič Rok, Gorjupova cesta 11/a,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico,
št. 000447171. gnr-176479
Zelič
Štefanija,
Šentrupert
43,
Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
001552974. gnj-176537
Zlate Marija, Kidričeva cesta34,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001623873.
gnt-176502
Žumer Alojz, Mandeljčeva pot 6/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000890020.
gnk-176711

Vozniška dovoljenja
Ambrož Roman, Rodičeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1822232, reg. št.
20095, izdala UE Ljubljana. gnv-176550
Bačar Jasna, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215465, reg. št. 222307, izdala UE
Ljubljana. gny-176597
Bakić Jelena, Trg Prešernove brigade
8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1640759, reg. št.
57169, izdala UE Kranj. gnc-176619
Batagelj Teja, Grosova 8, Kranj, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1460764, reg. št. 49344, izdala UE
Kranj. gny-176797
Bavcon Marko, Prvačina 135/a,
Prvačina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 34388, izdala UE Nova Gorica.
gny-176672
Bekčič Dragan, Nazorjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135971, reg. št. 19723, izdala UE
Kamnik. gno-176782
Bitenc Janez, Zadobrovška cesta 18/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 1794876, reg. št. 79999, izdala UE
Ljubljana. gnj-176737
Bitenc Manca, Polje cesta XXXVI/05B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1398204, reg. št. 22307, izdala UE
Ljubljana. gnm-176509
Bitežnik Helena, Pod Skalo 3, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1577179, reg. št. 28621. gnt-176506
Bizjak Brigita, Gornje Pijavško 2, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
17355. gnd-176643
Blatnik Franc, Florjanska ulica 58,
Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S
1405409, reg. št. 12323. gng-176565
Borinc Viktorija, Dolenja vas 8, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2013296, izdala UE Žalec. gno-176557
Bradač Sandi, Miklošičeva 1/d,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2058008, reg. št. 36055,
izdala UE Domžale. gnl-176710
Bregar Darko, Sevno 9, Primskovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1782442, izdala UE Litija. gnm-176759
Brenkovič Janez, Stantetova 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1378343, reg. št. 108079, izdala UE
Maribor. gnw-176549
Črtalič Nataša, Jerebova ulica 8B,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1658013, reg. št. 43280,
izdala UE Novo mesto. gnj-176512
Ćosić Aleksandra, Ferarska 17, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 46145, reg. št. 44538, izdala
UE Koper. gnh-176614
Debelić Ivica, Brniška cesta 31,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1190071, reg. št. 216475, izdala UE
Ljubljana. gnh-176739
Dolinar Vesna, Mengeška 67, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 001894581, reg. št. 33788,
izdala UE Domžale. gnp-176581
Dovžak Katja, Brilejeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BFGH, št. S 1718860,
reg. št. 255580, izdala UE Ljubljana.
gnw-176774
Erker Martin, Kočno ob Ložnici
15, Laporje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S000345757, reg. št. 2981.
gns-176503
Fekonja Zdenka, Ulica Ilije Gregoriča
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGHf, št. S 2044036, reg. št.
42824, izdala UE Maribor. gnz-176721
Filiposki Darja, Polanškova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1608947, reg. št. 253280, izdala UE
Ljubljana. gns-176603
Gashinskiy Alexsey, Dobja vas 121,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, reg. št. 20231, izdala UE
Ravne na Koroškem. gng-176515
Grčman David, Hrib 95/a, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 8647,
izdala UE Ribnica. gnj-176762

Guberac Marjana, Križevniška ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489721, reg. št. 244687, izdala UE
Ljubljana. gnn-176708
Jeličič Leon, Ulica Toneta Tomšiča 3,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, št.
S00326406, reg. št. 2896. gnh-176514
Jerman
Andrejka,
Ulica
Marje
Boršnikove
7,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGJ, št.
S 2145972, reg. št. 169802, izdala UE
Ljubljana. gnu-176726
Jevšenak Darijan, 1. Celjske čete 7,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 195549, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw-176749
Jovanović Rebecca, Podpeška cesta
150, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. Ado 50km/h BGH, št.
S 1993361, reg. št. 265945, izdala UE
Ljubljana. gnv-176604
Jurčević Marko, Raičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1749437, reg. št. 60929,
izdala UE Ljubljana. gnr-176754
Jurović Stjepan, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SA 2145535, reg. št. 227816, izdala UE
Ljubljana. gnd-176768
Kalinger Carmen, Ulica dr. Zajca 20,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001922040, reg. št.
40509, izdala UE Domžale. gnf-176791
Karadža Radmila, Ulica Hermana
Potočnika
5,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1987770, reg. št. 166814, izdala UE
Ljubljana. gnq-176530
Knez Suzana, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1987698, reg. št. 171728, izdala UE
Ljubljana. gng-176615
Kneževič Dragan, Mejni trg 5/d,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3216, izdala UE Trbovlje.
gnc-176669
Kočevar Tina, Dolga Reber 33, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 63326, reg. št. 49296, izdala
UE Koper. gnd-176668
Kofol Bric Tatjana, Grablovičeva ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1776781, reg. št.
188209, izdala UE Ljubljana. gnd-176518
Koprivec Mišo, Gogalova ulica 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1568043, reg. št. 55869, izdala UE
Kranj. gns-176778
Kostelec Majda, Čurile 2A, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S424718, reg. št. 2803, izdala UE Metlika.
gnx-176498
Kovačević Emin, Cesta na Čuklje 15,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 46109. gnn-176508
Lenič Alenka, Črtomirova 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482389, reg. št. 47999, izdala UE
Ljubljana. gnq-176559
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Maren Karel, Nova vas 37, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1033281, reg. št. 34497, izdala UE
Kranj. gnt-176602
Marinković Andreja, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502720, reg. št. 245716, izdala UE
Ljubljana. gnp-176756
Meden Franc, Gerbičeva ulica 4,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 1427186, reg. št. 5764,
izdala UE Cerknica. gno-176757
Mihelič Andrej, Zabretova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1749322, reg. št. 186929,
izdala UE Ljubljana. gnd-176618
Mišmaš Bojan, Hočevje 12, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
962123, reg. št. 8749, izdala UE Grosuplje.
gnv-176775
Mlakar Matej, Razgledna ulica 19,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1787051, reg. št.
24998. gnu-176751
Modrinić Miloš, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1945563, reg. št. 242869, izdala UE
Ljubljana. gne-176796
Mustedanagić Suvad, Prisojna ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372441, reg. št. 235863, izdala UE
Ljubljana. gnr-176779
Noč Sonja, Podvine 13, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12937, izdala UE Šentjur. gnh-176564
Ovniček Janez, Dolž Ravnica 17,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 32043, izdala UE Novo
mesto. gnl-176685
Paj Bogomir, Bevkova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22064. gnm-176534
Pangrčič Daniel, Velika dolina 37,
Jesenice na Dolenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15659, izdala
UE Brežice. gns-176553
Parkelj Stanka, Stari trg 23, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1389292, reg. št. 21965, izdala UE
Grosuplje. gnq-176780
Petelin Iztok, Antoličičeva 11, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1739389, reg.
št. 94668, izdala UE Maribor. gnr-176729
Peterlin Martin, Poljane 137, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 24660, izdala UE Škofja
Loka. gnw-176574
Picelj Gašper, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2094725, reg. št. 200923, izdala UE
Ljubljana. gnu-176776
Plohl Milan, Kajžar 28, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 7959, izdala UE Ormož.
gnf-176516
Poljanšek Lucija, Dobajeva ulica
8, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1413166, izdala UE Kamnik.
gni-176663

Stran

398 /

Št.

4 / 14. 1. 2005

Primožič Janez, Račica 19/b, Loka pri
Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, št. S
1600642, reg. št. 943. gnf-176741
Prosen Anton, Spodnje Gameljne 97,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 768712, reg. št. 1141,
izdala UE Ljubljana. gnh-176689
Račič Božidar, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1710165, reg. št. 2552555. gnf-176566
Ravnikar Luka, Pod hribom 5, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1309606, reg. št. 8964, izdala UE
Ruše. m-8
Remšak Frančiška, Šokat 1, Gornji
grad, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 129/2004.
gnd-176693
Rener Aleš, Kersnikova uliva 9,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1517600, reg. št. 36961, izdala UE
Domžale. gnm-176784
Rener Iztok, Kersnikova ulica 9,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001860100, reg. št.
591, izdala UE Domžale. gnj-176787
Sedovnik Lidija, Ptujska 42, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 802885, reg. št. 30911, izdala
UE Maribor. gny-176572
Sedovšek Peter, Čečovje 31, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 6694, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnq-176505
Slaviček Žiga, Clevelandska ulica
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1418998, reg. št. 236881.
gnn-176533
Smajić Zijad, Cesta dveh cesarjev
309, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 1760929, reg. št.
29358, izdala UE Ljubljana. gnp-176706
Smajlagić Hasan, Brkinska ulica 4,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3998. gnu-176501
Smolar Mitja, Zg. Kozji vrh 24, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 9568, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnw-176499
Stankovič Tanja, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 49904, izdala UE Nova Gorica.
gno-176507
Stanković Tanja, Ulica bratov Učakar
78, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2083808, reg. št. 268249,
izdala UE Ljubljana. gnh-176764
Šlankovič
Drago,
Berkovci
23,
Prosenjakovci - Partosfalva, vozniško
dovoljenje, reg. št. 13146. gni-176513
Štefanič Zdravko, Ulica Vena Pilona 14,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDE, št. SI 53471, reg. št. 44487,
izdala UE Koper. gnl-176510
Šubic Polonca, Srednje Brdo 21,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 4718, izdala UE Škofja Loka.
gnv-176725
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Turk Martin, Prešna Loka 23/a,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1432397, reg. št. 12380. gne-176742
Vivod Bojan, Gosposka ulica 21,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000746033. gnj-176612
Vozelj Dejan, Jablana 6, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1790657, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnv-176500
Vuk Jurij, Potrčeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1719193, reg. št. 257931, izdala
UE Ljubljana. gnf-176691
Zadnik Matija, Šujica 102, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 237694,
reg. št. 237694, izdala UE Ljubljana.
gnl-176760
Zelič
Štefanija,
Šentrupert
43,
Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 207941. gni-176538
Železnik Franc, Gallusova ulica 9/a,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. SI 64870, reg.
št. 48871. gnl-176560
Žnidaršič Jana, Iga vas 10, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
471197, reg. št. 8625, izdala UE Cerknica.
gni-176738

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d.
PE Novo mesto preklicuje veljavnost
naslednjih dokumentov: kartica AKA
št. 3875, police 1-CP/03 od št. 5123 do
5124, police 1-KOP/2 od št. 862 do 865,
police 1-OP/03 od št. 3799 do 3802,
police O-NEZ-POL od št. 28139 do 28140,
polica PP/01 št. 200, seznam SE-ŽI-95
št. 14837, polica ŽI/01 št. 34039, zel.
karta št. 1054236, kartica AKA št. 3963,
kartica AKA št. 26170, polica AA-PON-01
št. 0396852, zelena karta št. 01054354,
polica STAN/03 št. 0248790. Ob-487/05
Beriša Baškin, Preradovičeva 29,
Maribor, zavarovalno polico, št. 185493,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-28
Breg Jožef, Sp. Velka 20, Zgornja Velka,
zavarovalno polico, št. 00101688652,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
m-22
Getar Robert, Adamičeva 48, Maribor,
zavarovalno polico, št. 918038, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m-26
Jurič Mičo, Pot na Pilarno 7, Tržič,
zavarovalno polico, št. 220647, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnq-176680
Kurbus Majda, Rošpoh 164B, Kamnica,
zavarovalno polico, št. 227322, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m-27
Nemeti Džafer, Ulica borcev 28,
Maribor, zavarovalno polico, št. 223481,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-25
Ramoveš Silvo, Št. Jurij 73, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 213540, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnp-176681

Rener Aleš, Kersnikova uliva 9,
Domžale, zavarovalno polico, št. 247435,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-176786
Sešlar Terezija, Valvazorjeva 1, Izlake,
zavarovalno polico, št. 40301001861,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnt-176577
Smedar Stanislav, Apače 109, Lovrenc
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 00101687819, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnt-176677
Šajli Rafael, Podbrdo 41, Podbrdo,
zavarovalno polico, št. AO 561849,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnd-176493
Vajsbaher Vesna, Potrčeva 32, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 0080962, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-11
ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Seidlova
c. 5, Novo mesto, zavarovalno polico,
št. 208629, 208630, 208631, 208632,
208633, 208634, 208635, 208636, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnv-176525

Spričevala
Antonijević
Sanja,
Ruska
ulica
30, Maribor, maturitetno spričevalo in
obvestilo o uspehu pri splošni maturi
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1998. m-31
Beganovič Miralem, Valvasorjeva 22,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Lesarska šola Maribor, izdano leta 2004.
m-6
Belina Matej, Pirnatova 15, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 2001. m-38
Brgulja Damir, Tovarniška cesta
22/b, Logatec, obvestilo o končanem
pripravništvu, izdal Klinični center kadrovska služba, leta 2002. gnh-176664
Brgulja Damir, Tovarniška cesta
22/b, Logatec, spričevalo poklicne mature
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnm-176709
Copot Jure, Jeretinova 5, Celje,
spričevalo ŠCC Lava, izdano leta 2001 in
2002. gnx-176523
Černeka Arsen, Obala 122, Portorož
- Portorose, spričevalo o končani OŠ dr.
B. Magajne Divača, izdano leta 1986.
gnx-176673
Dravenšek Milena, Jablovec 12,
Podlehnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor, izdano leta 2001.
m-36
Germ Matjaž, Zlateče 20, Nova Cerkev,
indeks, št. 93545795, FERI Maribor. m-4
Godina Izidor, Rodik 3/c, Kozina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
medicinske šole v Piranu - medicinski
tehnik, izdano leta 1984. gnt-176527
Goršič Branko, Dolga lesa 8, Ormož,
spričevalo Poklicne kovinarske šole v
Ptuju, izdano leta 1978. gnu-176676
Grešak Primož, Senčna pot 10/a,
Portorož - Portorose, indeks, št. 18001107,
izdala FF v Ljubljani. gnx-176773

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Jagodic Špela, Hrušica 71/c, Hrušica,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja
Jesenice. gno-176682
Jelenko Gregor, Koroška 8/a, Velenje,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
živilske šole v Mariboru - živilec, mesar.
gnm-176609
Jeza
Kristijan,
Stanečka
vas
17/a, Majšperk, spričevalo o končani OŠ
Majšperk, izdano leta 2000. gnr-176504
Knuplež Lidija, Požeg 10, Rače, diplomo
Železničarskega srednje šolskega centra
v Mariboru - transportni komercialist, št.
II/248, izdana leta 1986. m-18
Kokol MIhelca, Hektorovičeva 20,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole - smer prodajalec,
izdano leta 1994. m-12
Kolmanič Medeleine, Ob ribniku 13,
Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1998, 1999 in 2000. m-17
Kostevc Bojan, Ljubljanska 88/b,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinskega šolskega centra Maribor natakar, izdano leta 1982. m-21
Košnik Anja, Balos 2, Tržič, indeks,
št. 18049036, izdala FF v Ljubljani.
gnn-176783
Kožuh Barbara, Štrukljeva ulica 11,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnf-176766
Krančan Žan, Arja vas 38, Petrovče,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje - gostinski
tehnik, izdano leta 2004. m-20
Laharnar Katarina, Pečine 51, Slap
ob Idrijci, spričevalo 4. letnika Srednje
poklicne šole - Kmetijska šola Grm Novo
mesto, izdano leta 2002. gng-176665
Lasič Milenko, Breg 13, Središče ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole Ptuj, izdano leta
1980. gnb-176495
Lešnik Tadej, Sp.Korena 5, Spodnji
Duplek, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc Maribor, izdano leta 2000. m-13
Marinko Andrej, Podmilščakova ulica
64, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje vzgojiteljske šole in
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1996.
gns-176528
Medved Robert, Horjulska cesta
111, Dobrova, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gluhe in govorno
prizadete v Ljubljani - skrajšani program.
gne-176521
Mulec Vojko, Zg. Duplek 79, Spodnji
Duplek, indeks, št. 93536300, Fakulteta
za strojništvo. m-23
Novak Sanja, Šmartinska 22/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnu-176526
Ogrin Ljubica, Adamičeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1971, izdano na ime Gerbec Ljubica.
gnr-176704
Panjek Jure, Maistrova 6, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ , II.

OŠ Slovenj Gradec, izdano leta 2000.
gnf-176491
Pavlič Marko, Trojiški trg 20, Sv.trojica
v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ Maribor, strojni tehnik,
izdano leta 2000. m-3
Perc Karmen, Vinjole 1/a, Portorož Portorose, indeks, Srednje trgovske šole
v Ljubljani. gno-176532
Polajnar Mira, Gubčeve brigade
61, Ljubljana, indeks, št. 71040191,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnw-176724
Polegeg Boštjan, Ingoličeva 10, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
in 3. letnika Srednje strojne šole Maribor,
izdano leta 1995. m-39
Potež Denis, Cesta 14. divizije 26/a,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor - smer
dimnikar, izdano leta 1996. m-10
Potočnik Mateja, Trg revolucije
9, Trbovlje, spričevalo 2. letnika
nadaljevalnega
programa
srednjega
izobraževanja gos. storitev, izdano leta
1997. gnk-176486
Potočnik Mateja, Trg revolucije
9, Trbovlje, spričevalo o zaključnem
izpitu nadaljevalnega programa tehnik
gospodarskih storitev, izdano leta 1997.
gnl-176485
Rak Branka, Pod gozdom 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske
šole v Mariboru - živilski tehnik, izdano
leta 2000. m-1
Rak Marija, Kovača vas 46, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo od 1 do 3. letnika Trgovske šole
Maribor. m-14
Savec Danica, Njiverce vas 37,
Kidričevo, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole Ptuj, izdano leta 1975. m-9
Savski Patricija, Rimska ulica 23,
Poljčane, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1999. m-32
Sekalo Tanja, Šentanel 22, Prevalje,
indeks, št. 61198308, izdala Pedagoška
fakulteta. m-16
Skamljič Feliks, Regentova ulica 14,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanične šole Maribor avtomehanik, izdano leta 1979. m-40
Slana Stanko, Bratislavci 15, Polenšak,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega
šolskega centra - smer dimnikar, izdano
leta 1982. m-2
Smogavec Samo, Hraše 6, Smlednik,
spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1996.
gnr-176529
Sočič Štefan, Loka pri Zidanem Mostu
66, Loka pri Zidanem Mostu, diplomo
železniškega srednješolskega centra
v Ljubljani, št. 711, izdana leta 1988.
gnw-176524
Srčnik Robert, Mizni Dol 147, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Izobraževalnega
središča Miklošič Ljubljana, izdano leta
1972. gno-176511
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Šegula Aleksander, Mladinska ulica
14, Murska Sobota, indeks, št. 18020108,
izdala FF v Ljubljani. gnc-176769
Škrlec Mihael, Prešernova 9/b,
Ljutomer, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tehnične in pedagoške usmeritve
Murska Sobota - strojništvo - mehanik
vozil in voznih sredstev, izdano leta 1991.
gnn-176683
Škrlec Uroš, Slovenska ulica 47,
Sv.trojica v Slov.goricah, indeks, št.
93573206, izdal FERI. m-15
Špes Lidija, Laze 16A, Dramlje,
diplomo visoke šole za zdravstvo, odd za
ﬁzioterapijo, izana leta 1978. gnj-176487
Tahiraj Abedin, Kneza Koclja 16,
Maribor, spričevalo o končani OŠ na
Andragoškem zavodu Ljudske univerze,
izdano leta 2003. m-35
Terkaj Rok, Linhartova 70, Ljubljana,
indeks, št. 50200478, izdala Teološka
fakulteta v Ljubljani. gnf-176666
Trstenjak Stanko, Pušenci 29, Ormož,
spričevalo Poklicne kovinarske šole v
Ptuju, izdano leta 1977. gnv-176675
Zadravec Nataša, Kovaška 11, Odranci,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne in
tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1996, izdano na ime Bogdan Nataša.
gnw-176678
Župec Simon, Iška Loka 62, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1994. gnc-176694

Ostali preklici
Bergant Marjana s.p. - Avtoprevozništvo,
Repnje 29, Vodice, nacionalno licenco, št,
001826, izdana 2.4.2004 za vozilo z reg. št.
LJ R6-88X in licenco evropske skupnosti
za vozilo Mercedes Benz Actros 1848LS z
reg. št. LJ F3-01L a. gne-176492
Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova
ul. 30, Maribor, licenco, št. E001041
vozila MB V2-47C, izdana 18.8.2004.
gns-176753
Cigan Vojko, Žižki 32A, Črenšovci,
študentsko izkaznico, št. 30012782,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gni-176563
Cupin Martina, Bevkova 7, Ankaran
- Ankarano, študentsko izkaznico, št.
20200031, izdala Pravna fakulteta.
gnm-176684
Drevenšek Milena, Jablovec 12,
Podlehnik, delovno knjižico. gnm-176484
Flerin Tomaž, Podgorje 60/b, Kamnik,
delovno knjižico. gnt-176777
Fortuna Vincenc, Ferda Bidovca 8,
Izola - Isola, delovno knjižico. gni-176488
Germ Matjaž, Zlateče 20, Nova Cerkev,
študentsko izkaznico, št. 93545795, FERI
Maribor. m-5
Jamnikar Anita, Tolsti vrh 53, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. 61194805, izdala
Pedagoška fakulteta. m-37
Kotnik Valerija, Koritno 29, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico. m-24
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Krašna Jožica, Budanje 127A, Vipava,
delovno knjižico. gnc-176494
Kraudberger Aleš, Tolsti vrh 16, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gno-176482
Križanič Gregor, Lackova 181, Limbuš,
delovno knjigo, št. 23742. m-7
Meze Edvard, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 009076
- varnostnik v družbi G7, Ministrstvu za
notranje zadeve v Ljubljani. gnz-176746
Miler Boštjan, Habičeva ulica 5, Škoﬂjica,
delovno knjižico. gnz-176571
Nadižar Klavdija, Preserje 11, Moravče,
vozno karto, št. 430273, izdal Kam-Bus
Kamnik. gng-176490
Osmanagič
Alan,
Arkova
14,
Idrija, delovno knjižico, št. A 0383132.
gnu-176576
Osnovna šola Belokranjskega odreda,
Semič 42, Semič, izvod licence s serijsko
številko G 1006296 za vozilo Mercedes
- Benz Sprinter 413, OŠ Belokranjskega
odreda Semič. gnf-176695
Peršak Bogdan, Gašperšočeva 19,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico.
m-33
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Planinšec Stanislav, Križna cesta 24,
Hoče, delovno knjižico, št. 11718. m-19
Polajnar Mira, Gubčeve brigade 61,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
71040191, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnx-176723
Preklicuje se izvod potrdila o
priglasitvi prevozov za lastne potrebe
serijske št. 2001823, ki ga je izdala
Gospodarska zbornica Slovenije dne 26.
3. 2004 in glasi na Magistrat International
zunanjetrgovinsko podjetje d.d., Kotnikova
28, 1000 Ljubljana in vozilo Iveco 59E 12
reg. št. LJ N8-22X. Ob-793/05
Rebula Matej, Scala santa 37/2, 34135
Trst, študentsko izkaznico, št. 26105679,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gns-176582
Selimagić Smail, Mariborska 35/a, Ptuj,
delovno knjižico. gnk-176686
Selimović Samir, Cesta dveh cesarjev
104/g, Ljubljana, delovno knjižico.
gnv-176700
Simčič Karin, Šmartno 82, Kojsko,
vozno karto, št. 290 - na relaciji Nova
Gorica - Šmartno, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnb-176670

Smole Neva, Župančičeva ulica 12,
Ljubljana, vozno karto, št. 154 - 100%
popust - s spremljevalcem, izdal LPP.
gns-176803
Šafran Sanja, Apače 24, Apače, vozno
karto, št. 090 - relacija Apače MB, Gornja
Radgona, Trate ob Muri MB. m-34
Šegula Aleksander, Mladinska ulica
14, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 18020108, izdala FF v Ljubljani.
gnb-176770
Štubelj Alan, Gradišče nad Prvačino
92, Renče, delovno knjižico. gnr-176679
Trobec
Ingrid,
Kosmačevo
44,
Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnh-176489
Zidarič Laura, Kozjanska 8, Sevnica,
vozno karto, št. 000-169. gnw-176674
Žbogar
Suzana,
Rateče
75,
Rateče-Planica, študentsko izkaznico,
št. 21040993, izdala FDV v Ljubljani.
gnr-176554
Žibert Jernej, Kolodvorska 7, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 64020212,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v
Ljubljani. gnk-176736
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