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

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 1/2004-15
Ob-1281/05
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Tezno.
2. Naslov naročnika: Panonska ulica
41.
3. Datum izbire: 12. 11. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
blago za prehrano v DSO Tezno Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 01 – Kruh pecivo
d.d. Maribor; sklop 02 – Mlinotest d.d. Ajdovščina; sklop 03 – Agroind Vipava 1894 d.d.,
Vipava; sklop 04 – Era SV d.o.o. Ptuj; sklop
05 – Mercator SVS d.d. Ptuj; sklop 06 – Brumec Ručigaj d.o.o. Mengeš; sklop 07- ABC
Pomurka International d.d.; sklop 08 – Pivka
d.d. Košana; sklop 09 – Era SV d.o.o. Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: sklop 01:
4,843.483,40 SIT; sklop 02: 1,015.970,67
SIT; sklop 03: 6,232.136,93 SIT; sklop 04:
250.906,25 SIT; sklop 05: 4,348.962,10 SIT;
sklop 06: 3,064.973,10 SIT; sklop 07:
12,275.709,75 SIT; sklop 08: 3,869.251,05
SIT; sklop 09: 15,690.649,16 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 01: 7,549.325 SIT in 4,843.483,40 SIT;
sklop 02: 1,226.709,04 SIT in 1,015.970,67
SIT; sklop 03: 6,633.068,30 SIT in
6,232.136,93 SIT; sklop 04: 250.906,25 SIT;
sklop 05: 6,270.052,25 SIT in 4,348.962,10
SIT; sklop 06: 4,296.518,72 SIT in
3,064.973,10 SIT; sklop 07: 12,907.865,25
SIT in 12,275.709,75 SIT; sklop 08:
3,910.059,64 SIT in 3,869.251,05 SIT; sklop
09: 19,346.760,93 SIT in 15,690.649,16
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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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:
12. 1. 2005.
Dom starejših občanov Tezno

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 56/05
Ob-1211/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-16,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
nabava ca. 100.000 ton naftnih derivatov,
in sicer ca. 20.000 ton neosvinčenega
motornega bencina super 95 in ca. 80.000
ton srednjih destilatov.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 15. 1. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2005.
ZORD Slovenija
Ob-1394/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska
cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbov-
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lje.si, internetni naslov: www.komunalatrbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Ferk, Trg osvobodilne fronte 13a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90,
elektronska pošta: bostjan.ferk@praetor.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: umestitev sistema kogeneracije s plinskim motorjem v toplotno energetski sistem Toplarne Polaj Trbovlje.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev: 1.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št.: 01.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.10.00.00-7; pomožni predmet, glavni
besednjak: 29.83.64.10-5; 45.25.10.00-1.
2) Vrsta in obseg: umestitve sistema
kogeneracije s plinskim motorjem v toplotno
energetski sistem Toplarne Polaj Trbovlje.
Sklop št.: 02.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.14.00.00-3.
2) Vrsta in obseg: storitev ﬁnančnega
zakupa.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/05 B.
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: 14. 1. 2005.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-1414/05
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., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad.;
AC Projekt 6: Dolenjska, Štantetova ulica 9,
1000 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/788-76-65, faks 01/788-76-64, elektronska pošta: Feliks.Strmole@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AC odsek Hrastje–Lešnica: nabava vozil, mehanizacije in
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opreme za avtocestno bazo Novo mesto
(EIB kredit) 2004/00622.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 27.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: AC
odsek Hrastje–Lešnica: nabava vozil, mehanizacije in opreme za avtocestno bazo Novo
mesto (EIB kredit) – sklopi.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 1. 3. 2005.
II.5) Drugi podatki: kraj dobave: Novo
mesto; javni razpis bo predvidoma objavljen
marca 2005; predvideni rok dobave oktober
2005; predvideni sklopi.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00622.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00622.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 25/05
Ob-1458/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, kontaktna
oseba: Janez Skok, univ. dipl. inž. el., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-40-14, faks 01/433-13-93, elektronska pošta: janez.skok@elektro-ljubljana.si,
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/05.
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II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000, dodatni predmeti: 31214000,
31216000, 31400000, 31173000.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost naročila je 300 mio SIT;
javno naročilo obsega dobavo 110 kV
stikalne opreme, 110 kV merilnih transformatorjev, 110 kV odvodnikov prenapetosti, 20 kV opreme, opreme vodenja,
zaščite in meritev, lastna raba.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: marec 2005.
II.5) Drugi podatki:
Šifra NUTS: E038.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 404-08-9/2005-1
Ob-1732/05
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: vodja izvedbe javnega naročila: Jože
Mokorel, tel. 01/471-25-53, 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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat in Dušan Cirar, vodja izvedbe
javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.

Št. 404-08-580/2004-37

Javni razpisi
Blago
Ob-1617/05
Popravek
V javnem naročilu za inkontinenčne pripomočke za potrebe stanovalcev Doma
upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
Čufarjeva cesta 9, in njeno enoto Tabor,
Veselova ul. 3, Maribor, ki je bilo objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005,
Ob-618/05, se popravi IV.3.6) točka in se
pravilno glasi:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2006.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Ob-1712/05

Popravek
V javnem razpisu za nakup sanitetnega
materiala, medicinskih pripomočkov in laboratorijskega materiala, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 141 z dne 30. 12. 2004,
Ob-37730/04, se spremeni točka II.1.9), in
sicer se glasi:
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, in sicer:
I. sklop: nakup sanitetnega materiala in
II. sklop: nakup laboratorijskega materiala in medicinskih pripomočkov.
Ministrstvo za obrambo
Št. 04/05
Ob-1214/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Zalog, kontaktna oseba: Milena
Mirkov, tel. 01/547-32-30, Cerutova 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-32-30 ali
01/547-32-34, faks 01/547-32-42, elektronska
pošta: milena.mirkov@guest.arnes.si.

II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: računalniška strojna in komunikacijska oprema.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: februar 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Storitve
Št. 001/2005
Ob-1459/05
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: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.sigov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 001/2005 – MZZ.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62241100–4.
II.2.3) Kategorija storitve: 03.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: predmet
javnega naročila je izbira organizatorja
zakupa izrednih letalskih prevozov za
potrebe Ministrstva za zunanje zadeve.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 24. 1. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 001/2005 – MZZ.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za
potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Zalog,
Cerutova 7, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki pa lahko predložijo ponudbo
tudi samo za posamezen artikel znotraj
posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
17,776.359 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
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1. mleko in mlečni izdelki – 2,145.308
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,875.622
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 387.540
SIT,
4. jajca – 126.000 SIT,
5. olja in izdelki – 203.100 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 2,025.227
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 741.807 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,080.069
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
342.359 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 618.900
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 4,017.586 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,212.841 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2007.
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:
za sklop živil:
1. cena – 70 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030663340 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: 10. 2. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Zalog,
Cerutova 7, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja 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: 10. 2. 2005
ob 10. uri; javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih Osnovne šole Zalog, Cerutova 7,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 1. 2005.
Osnovna šola Zalog
Št. 3/05
Ob-1215/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Mojca, kontaktna oseba: Troha
Branka, tel. 01/51-33-450, Levičnikova 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-33-410,
faks 01/51-33-420, elektronska pošta:
vrtec.mojca@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za
potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki pa lahko predložijo ponudbo
tudi samo za posamezen artikel znotraj
posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
49,035.215 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 8,466.134
SIT,
2. ribe in konzervirane ribe – 798.258
SIT,
3. meso in mesni izdelki – 13,425.546
SIT,
4. jajca – 401.118 SIT,
5. olja in izdelki – 923.987 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 11,094.252
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,644.281 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 969.017 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,915.897 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 1,295.779
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki 5,346.949 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
2,753.997 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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:
za sklop živil:
1. cena – 70 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 2. 2005 od 10.
do 12. ure v tajništvu naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030637829 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja 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: 9. 2. 2005
ob 10. uri; javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 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: 13. 1. 2005.
Vrtec Mojca
Št. 4/05
Ob-1242/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Parkirišča javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Dino Bauk, univ. dipl. prav., Vodnikov
trg 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-22-00, faks 01/434-35-64, elektronska pošta: info@parkirisca-lj.si, internetni
naslov: www.jh-lj.si/parkirisca.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tiskanje in dobava parkirnih listkov za
označevanje kratkotrajnega parkiranja
na območju Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1,600.000 kom. listkov za označevanje kratkotrajnega parkiranja v MOL.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti in
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
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: izpolnjevanje pogojev, ki jih določa
42. člen ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00
in 75/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila navedena v 42. členu ZJN-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 50%,
2. reference – 30%,
3. rok izvršitve delne dobave – 10%,
4. rok plačila – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – 01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 13.30; Parkirišča JP, Vodnikov trg 5,
Ljubljana, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2005.
Parkirišča javno podjetje d.o.o.
Ljubljana
Ob-1248/05
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Janez
Marinko, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/518-83-20, faks 01/518-83-03, elektronska pošta: janez.marinko@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/300-99-67,
faks
01/300-99-01,
internetni
naslov:
www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 002/B/05-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pogonskih goriv in kuriv.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
2300.00.0.0-7.
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: dobava goriv na bencinskih
servisih v RS – 260.000 l,
– sklop 2: dobava dieselskega goriva v
interne črpalke naročnika – 630.000 l,
– sklop 3: dobava kurilnega olja – KOEL
v rezervoarje naročnika – 115.000 l,
– sklop 4: dobava utekočinjenega naftnega plina-UNP v rezervoarja naročnika –
460.000 l.
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: sklop 1 – 2,650.000 SIT; sklop 2 –
6,130.000 SIT; sklop 3 – 903.000 SIT; sklop
4 – 2,300.000 SIT. Kolikor se ponudnikova
ponudba nanaša na vse sklope tega naročila je ponudnik dolžan priložiti bančno
garancijo v višini 11,983.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca
pogodbe, ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2004 S 168-144889 z dne
28. 8. 2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 97 z dne 3. 9. 2004, Ob-22934/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 002/B/05-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 2. 2005.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je
mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo
mora biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št. 06000 –
0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2005
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 76/1
Ob-1256/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Žale Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Pozderec, Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-17-19,
faks 01/420-17-02, elektronska pošta:
tajnistvo@zale.si,
internetni
naslov:
http://www.holdingljubljana.si.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pogrebne opreme po
priloženih speciﬁkacijah na način, kot je to
navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žale Javno podjetje
d.o.o., Med Hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
– sklop A: krste za standardni pokop,
kremacijske krste s krstno vlogo, nagrobna
obeležja – križ, nagrobna obeležja – piramida, črke in številke za nagrobna
obeležja;
– sklop B: krstne vloge za krste za standardi pokop, tančice za krste za standardni
pokop, copati;
– sklop C: vreče z nosilnimi trakovi za
pokojnike;
– sklop D: osnovne žare.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za pogrebno
opremo je 41,400.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava pogrebne opreme po naslednjih skupinah:
1. sklop A: krste za standardni pokop,
kremacijske krste s krstno vlogo, nagrobna
obeležja – križ, nagrobna obeležja – piramida, črke in številke za nagrobna obeležja
– 25,500.000 SIT;
2. sklop B: krstne vloge za krste za standardni pokop, tančice za krste za standardni
pokop, copati – 2,100.000 SIT;
3. sklop C: vreče z nosilnimi trakovi za
pokojnike – 4,200.000 SIT;
4. sklop D: osnovne žare – 9,600.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudniki morajo za resnost ponudbe
naročniku predložiti menično izjavo z bianco
menico v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo
do 31. 3. 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravna oseba ali samostojni
podjetniki.
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. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne podjetnike, ki odraža dejansko stanje ponudnika;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju – Priloga 0;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zah-

tevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni Prilogo 1 k razpisni
dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno
izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo – Priloga 3 in
priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti pravne osebe;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
Prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka, to je dneva
odpiranja ponudb;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
9. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v točki 2.1.
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:
za vsak posamezen sklop:
– cena – 100 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 2. 2005 do 9.
ure.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
od prvega dne po objavi javnega naročila,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu
naročnika ali na internetnem naslovu
http://www.holdingljubljana.si (v rubriki
javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Žale Javno podjetje
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
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 31. 3. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja 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: 15. 2. 2005
ob 10. uri; javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih naročnika Žale Javno podjetje
d.o.o., Med hmeljniki 2, 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: 13. 1. 2005.
Žale Javno podjetje d.o.o.
Št. 1
Ob-1262/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Antona Aškerca,
kontaktna oseba: Sluga Zdenka, tel.
03/733-82-41, Aškerčeva 1, 3272 Rimske
Toplice, Slovenija, tel. 03/733-82-30, faks
03/733-82-39, elektronska pošta: os-rimsketoplice@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Antona
Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki pa lahko predložijo ponudbo
tudi samo za posamezen artikel znotraj
posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
9,323.619 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,485.420
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 2,862.070
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 140.400
SIT,
4. jajca – 48.000 SIT,
5. olja in izdelki – 88.840 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 764.550
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 259.850 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 579.700 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
102.395 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 344.780
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 2,309.830 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago – 337.784
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2007.
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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:
za sklop živil:
1. cena – 70 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 2. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika Osnovna šola Antona Aškerca,
Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01257-6030659850 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: 14. 2. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Antona
Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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) Pogoji odpiranja 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: 14. 2. 2005
ob 10. uri; javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih Osnovne šole Antona Aškerca
Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 14. 1. 2005.
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Št. 6-2005
Ob-1263/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Milana Šuštaršiča, kontaktna oseba: Remžgar Marjetka, tel. 01/568-32-47, Štembalova ulica 2/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/534-99-59, faks 01/568-24-76, elektronska pošta: posta.osms-lj@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za
potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Milana
Šuštaršiča, Štembalova ulica 2/a, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki pa lahko predložijo ponudbo
tudi samo za posamezen artikel znotraj
posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
43,100.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 5,500.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 13,600.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 1,400.000
SIT,
4. jajca – 600.000 SIT,
5. olja in izdelki – 1,100.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 5,000.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 2,000.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,700.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,700.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 1,500.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 6,000.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
3,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2007.
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:
za sklop živil:
1. cena – 70 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 2. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030665183 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: 11. 2. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Milana
Šuštaršiča, Štembalova ulica 2/a, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja 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: 11. 2. 2005
ob 11. uri; javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih Osnovne šole Milana Šuštaršiča,
Štembalova ulica 2/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: 13. 1. 2005.
Osnovna šola Milana Šuštaršiča
Ob-1358/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka
Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/241-86-28,
faks
01/241-86-46,
elektronska
pošta:
Branka.Arnautovic@uni-lj.si,
internetni
naslov: http:/www.uni-lj.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Visoka šola
za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si, internetni
naslov: http:/www.uni-lj.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v
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Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, u.d.i.a., Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/241-86-28,
faks
01/241-86-46,
elektronska
pošta:
Branka.arnautovic@uni-lj.si,
internetni
naslov: http:/www.uni-lj.si/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža laboratorijske pohištvene opreme, medicinske opreme in
medicinskih aparatov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poljanska 26a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža laboratorijske pohištvene
opreme, medicinske opreme in medicinskih
aparatov v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe
in/ali konec 31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti.
Izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
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 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. Ponudniki priložijo tudi potrdilo o
vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Potrdilo izda Ministrstvo za
zdravje, Urad za zdravila. Potrdilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo, da
ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za
pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo,
da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja izda pristojno sodišče – Kazenska evidenca. Potrdilo, da 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. Kot
dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v
RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec
BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank,
pri katerih ima odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdilo bank o stanju na transakcijskih
računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah leteh.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: krovna izjava ponudnika, izjava
ponudnika po Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov, izjava ponudnika o izpolnjevanju posebnih zahtev. Seznam najvažnejših opravljenih dobav in
montaž razpisane opreme v zadnji treh letih
s priloženimi potrdili naročnikov. Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in za vodjo
razpisanih del seznam objektov, kjer je
opravljal vodenje del v zadnjih treh letih.
Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje s podpisanimi izjavami, z dobavo
in montažo razpisane opreme v zadnjih treh
letih najmanj na treh objektih v vrednosti
posameznega dela nad 100,000.000 SIT in
sodelovanjem vodje razpisanih del pri
dobavi in montaži razpisane opreme v
zadnjih treh letih najmanj na treh objektih v
vrednosti
posameznega
dela
nad
100,000.000 SIT. Vrednosti del so navedene
skupaj z vrednostjo DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS,
št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02, 67/02
47/2004) in podzakonskimi akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na transakcijski
podračun Univerze v Ljubljani št.:
01100-6030707119 odprt pri Banka Slovenije pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora
prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati
z dokumentom iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 12. uri, Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Univerza v Ljubljani
Ob-1359/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka
Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: Branka.Arnautovic@uni-lj.si, internetni naslov:
http://www.uni-lj.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Univerza v Ljubljani, kontaktna
oseba: Branka Arnautović, u.d.i.a., Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-86-28, faks 01/241-86-46, elektronska pošta: Branka.Arnautovic@uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: tmGRA d.o.o., kontaktna oseba:
Vlasta Dvoržak, Celovška c. 79, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/438-13-20, faks
01/438-13-24, elektronska pošta: tmgra@siol.net, internetni naslov: http:/www.unilj.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v
Ljubljani, kontaktna oseba: Branka Arnautović, u.d.i.a., Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46,
elektronska
pošta:
Branka.Arnautovic@uni-lj.si,
internetni
naslov: http:/www.uni-lj.si/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poljanska 26a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža pohištvene opreme, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe
in/ali konec 31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti;
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije 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: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
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 druge enakovredne
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evidence, in sicer: – za gospodarske družbe
(pravne družbe): izpisek iz sodnega registra
podjetij in za samostojne podjetnike posameznike (ﬁzične osebe); priglasitveni list
DURS. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo, da ponudnik zaradi
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda pristojno sodišče – Kazenska evidenca. Potrdilo, da 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. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdilo, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke,
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež in
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec
BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank,
pri katerih ima odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdilo bank o stanju na transakcijskih
računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah leteh.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: krovna izjava ponudnika, izjava
ponudnika po Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov, izjava ponudnika o izpolnjevanju posebnih zahtev. Seznam najvažnejših opravljenih dobav in
montaž razpisane opreme v zadnji treh letih
s priloženimi potrdili naročnikov. Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in za vodjo
razpisanih del seznam objektov, kjer je
opravljal vodenje del v zadnjih treh letih.
Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje s podpisanimi izjavami, z dobavo
in montažo razpisane opreme v zadnjih treh
letih najmanj na treh objektih v vrednosti
posameznega dela nad 60,000.000 SIT in
sodelovanjem vodje razpisanih del pri
dobavi in montaži razpisane opreme v
zadnjih treh letih najmanj na treh objektih v
vrednosti posameznega dela nad 60,000.000
SIT. Vrednosti del so navedene skupaj z
vrednostjo DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Ur. l. RS, št. 101/99, 70/00,
7/02, 13/02, 67/02 in 47/04) in podzakonskimi akti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na transakcijski
podračun Univerze v Ljubljani št.:
01100-6030707119 odprt pri Banka Slovenije pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora
prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati
z dokumentom iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2005
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Univerza v Ljubljani
Ob-1360/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-84-01, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.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:
nakup ultrazvočnih aparatov za interni in
rentgenološki oddelek.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Interni in rentgenološki
oddelek Splošne bolnišnice Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudnik mora ponuditi oba ultrazvočna
aparata.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2
kosa.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: da bo izvedel predmet javnega
naročila najkasneje v roku 4 tednov po podpisu pogodbe.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančno garancijo za resnost ponudbe, izjava
banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo, za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot
izločitveni pogoj – da ponudnik nudi 3-letno
obročno odplačevanja ultrazvočnih aparatov.
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 registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu države, v kateri ima
sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma obrtno
dovoljenje za samostojne podjetnike;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – ponudnik priloži pisno izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo
kot izjavo pod prisego;
4. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen
– izpis iz kazenske evidence, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje;
5. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in
samostojni podjetniki) in izpolni prilogo k
razpisni dokumentaciji – pisna izjava;
6. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s prepisi
države, kjer ima svoj sedež – ponudnik
predloži potrdilo Davčnega urada (DURS) in
izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji –
pisna izjava;
7. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše izjavo;
9. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot izločitveni pogoj – nudenje
dveletne garancije za oba ultrazvočna aparata.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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. ponujena cena (pomembna je končna
cena, v katero so že vračunani stroški ﬁnanciranja) – 20 točk,
2. leto prve predstavitve aparata (starost
tehnologije) – 20 točk,
3. cena servisne ure – 5 točk,
4. stroški rednega vzdrževanja v petih
letih – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 2. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – ultra
zvok.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 12. uri; Cesta maršala Tita 112, 4270
Jesenice, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 17. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-1379/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Služba Vlade RS za
strukturno politiko in regionalni razvoj, kontaktna oseba: Mojca Čemas Stjepanovič,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
308-31-78, faks 478-36-19, elektronska
pošta: mojca.stjepanovic@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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:
– pisarniški potrošni material kot npr.:
– papir, zvezki, bloki, nalepke,
– kuverte in ovojnice,
– registratorji, mape,
– pisala,
– ostali drobni pisarniški material;

– računalniški potrošni material kot
npr.:
– tonerji, črnila in trakovi za tiskalnike;
– različni obrazci in tiskovine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Služba Vlade Republike
Slovenije za strukturno politiko in regionalni
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
30,000.000 SIT z DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: po sklenitvi pogodbe in/ali konec:
do porabe vseh zagotovljenih sredstev.
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
prevzema blaga, ter prejema pravilo izstavljenega računa po vsaki posamezni 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 še: pravni akt o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za
izvedbo predmetnega 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: ponudba se bo štela za pravilno,
če bo ponudnik predložil:
4.1 Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. D/1);
4.2 Originalni dokument, ki ga izdajajo
poslovne banke:
– Bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2% ponudbene vrednosti z vključenim davkom, izdano s strani banke (vzorec
teksta je v prilogi št. I/1) v primeru, da njegova skupna ponudbena cena presega
30,000.000 SIT brez DDV. Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja;
4.3 Dokumente, ki jih izdajajo uradne
institucije. Dokumenti so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno
zahteval originalno dokazilo, ga mora
ponudnik prinesti v vpogled):
– Registracijo podjetja ali redni izpisek 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, 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!).
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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 ponudb.
4.4. Dokument, ki ga izda uradna institucija in katerega datum izdaje s strani uradne
institucije na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejši od 1 meseca. Dokument je lahko
tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti v vpogled):
– Potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene
z zakonom, ki ga izda Davčna uprava RS,
Davčni urad.
4.5 Ostale dokumente, ki jih izdajajo
uradne institucije in so lahko tudi fotokopije:
Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih
institucij. V primeru, da država tega ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik
predloži lastno pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo.
4.6 Izpolnjene, podpisane in žigosane
izjave:
– Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo
(priloga št. D/2);
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe (priloga št. D/3);
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih
petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila (priloga št. D/4);
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji (priloga št.
D/5);
– Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno
odločbo ustavljeno (priloga št. D/6);
– Izjava ponudnika o dobavi blaga na
naročnikove lokacije (priloga št. D/7);
– Izjava o stalni zalogi ponujenih artiklov
(priloga št. D/8);
– Izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (priloga št. I/2);
Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).
4.7 Podizvajalci:
V primeru, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalcem, mora predložiti:
– Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga št. D/9).
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti še:
– Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga št. D/10);
– Za vse svoje, v ponudbi navedene
podizvajalce, mora predložiti vsa zahtevana
dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih
v točkah 4.3 in 4.4;
– Pogodbo s podizvajalci;
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– Pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik
do njih pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti;
– Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. D/11);
– Izjavo ponudnika po Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(priloga št. D/12).
4.8 Skupna ponudba:
V primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti še:
– Pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti naloge in odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno. Pravne
osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.
4.9 Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del
razpisne dokumentacije).
4.10 Izjavo, da ponudnik sprejema
pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).
4.11 Vzorec pogodbe (F. del razpisne
dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, paraﬁrati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorci
pogodb.
4.12 Izpolnjen Obrazec ponudbenega
predračuna (H. del razpisne dokumentacije).
4.13. Veljavni cenik prodajnih artiklov
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja ali redni izpisek 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:
– ﬁnančno stanje podjetja:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za
leto 2003 (dokument na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 3 mesecev!).
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 ponudb.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče: neomejeno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 2. 2005 do
12. 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 roka za
odpiranje 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: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 2. 2005, ob 8.30,
na naslovu: Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, V. nadstropje,
soba št. 521.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Služba Vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Ob-1390/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Dolar, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-01-11, faks 04/537-01-12, elektronska
pošta: info@komunala-radovljica.si, internetni naslov: www.komunala-radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Radovljica d.o.o.,
kontaktna oseba: Dolar Mojca, Ljubljanska
cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-01-11, faks 04/537-01-12, elektronska pošta: info@komunala-radovljica.si,
internetni naslov: www.komunala-radovljica.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Dolar Mojca, Ljubljanska
cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-01-11, faks 5370112, elektronska
pošta: info@komunala-radovljica.si, internetni naslov: www.komunala-radovljica.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala
Radovljica d.o.o., Ljubljanska cesta 27,
4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-01-11,
faks 04/537-01-12.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samonakladalno vozilo za odvoz 5-12 m3
zabojnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fcco kupec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: samonakladalno vozilo za odvoz 5 – 12 m3 zabojnikov.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna bianco menica s pooblastilom za
izpolnitev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prevzemu vozila.
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 zahte-

vanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 2. 2005 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 4. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 2. 2005
ob 12.15, Radovljica, Ljubljanska c. 27.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Komunala Radovljica d.o.o.
Ob-1391/05
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) 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: JN-3-B/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
65.31.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena količina električne energije je 260.000
kWh/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-3/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 2. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 10. in 14. uro na sedežu
naročnika proti plačilu 6.000 SIT na TRR
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
št. 01100-6270960211, s sklicem 00 7621
– matična št. -040, namen nakazila: električna energija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 21. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-1407/05
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: Gorazd Grbac, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-416,
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: herbicidi za zatiranje plevela 2005.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
herbicidi za zatiranje plevela, tehnične
zahteve v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: DDP železniške postaje po planu tretiranja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– glifosat 13.000 litrov ± 20%,
– glufosinat 4.000 litrov ± 20%.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 do zaključka
pogodbenih količin.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 1,750.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila = 90 dni od dneva
dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu 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;
– 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.
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 sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje. Predložiti mora revidirane ﬁnančne
izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha) za
zadnje leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za
izvedbo posla s tehnološkega vidika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
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1. cena,
2. ekološka sprejemljivost,
3. plačilni rok,
4. ostale ugodnosti,
5. imetnik standarda serije ISO 14000.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 2. 2005.
Cena: 2.000 SIT + 400 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 10 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: 21. 2. 2005 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11,
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 22. 5. 2005 ali 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: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2005
ob 12. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 05/05
Ob-1411/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Pesnica, kontaktna oseba:
Martina Miklošič, Pesnica 44, 2211 Pesnica,
Slovenija, 02/654-42-00, faks 02/654-42-03,
projekt1.osmbpes@guest.arnes.si, internetni naslov: www2.arnes.si osmbpes1s.
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-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Pesnica.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
4. sveže sadje in zelenjava,
5. splošno prehrambeno blago,
6. ribe in konzervirane ribe,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
8. jajca,
9. olja in izdelki,
10. sadni sokovi, sirupi in mineralne
vode,
11. žita, mlevski izdelki in testenine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 8. 3. 2005 in/ali konec
7. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica v znesku 500.000 SIT.
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;
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– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – 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 30-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:
ne.
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 ju je mogoče do 4. 2. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01289-6030674287.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2005 do 12. ure,
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 14. 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Osnovna šola Pesnica
Ob-1461/05
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.
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: sistemska celica.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja varnega sistemskega prostora
za naprave informacijske in komunikacijske tehnologije z vso podporno tehnično

infrastrukturo v PLC Maribor – kratko
sistemska celica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba in dobava je
franko Pošta Slovenije, d.o.o., Poštno logistični center Maribor, PE Maribor, Zagrebška 106, Maribor.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Varni sistemski prostor z infrastrukturo
2. Oprema v prostoru:
2.1. Komunikacijske omare – 4 kose,
2.2. Sistemske omare – 12 kosov,
2.3. Sef za računalniško opremo – 1
kos,
2.4. Dokumentacijski sef – 4 kose,
2.5. Delovne mize in stoli,
2.6. VGA kontrolerji – 2 kosa,
2.7. Nadzorne kamere – 3 kose,
3. Komunikacijsko ožičenje,
4. Energetsko ožičenje,
5. Oprema izven prostora,
5.1. Elektro energetske stikalne matrike
– 4 kose,
5.2. Elektro energetske razdelilne omare
– 4 kose,
5.3. Material (energetsko stikalo – 6
kosov, energetski odvodnik – 6 kosov, varovalke…).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe
in/ali konec 15. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo opremo plačal v roku najmanj 30 dni
od izdaje računa, ki ga izbrani ponudnik
posreduje naročniku po dobavi blaga.
Obvezna priloga računa je dobavnica, potrjena s strani naročnika.
Storitve bo naročnik plačal v roku najmanj 30 dni od izdaje računa. Obvezna priloga je delovni nalog, iz katerega mora biti
razviden opis opravljenih storitev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P,
– samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
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TP T/1 Ponujena oprema mora tehnološko, tehnično in drugače popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisa. Ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju
tehničnih zahtev – v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da ponujena
oprema ustreza tehničnim zahtevam.
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi seznam
vse ponujene opreme skupaj s kataloškimi
oznakami proizvajalca, kakor tudi dokumentacijo proizvajalca, na osnovi katere bo
naročnik lahko preveril tehnično ustreznost
ponudbe.
TP T/2 Ponudnik mora biti pooblaščen
prodajalec ali distributer za ponujeno
opremo, ki je ni mogoče nabaviti v drobni
prodaji. Tako mora sam ponudnik biti pooblaščen prodajalec ali distributer za sistemsko celico Lampertz, za ostale dele sistema
pa je lahko pooblaščen tudi kateri od pod
izvajalcev. Kolikor je ponudnik na področju,
ki je predmet naročila ekskluzivni ponudnik
na področju Republike Slovenije, mora le –
to dokazati z ustrezno izjavo proizvajalca.
Kolikor ekskluzive nima, mora priložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status.
TP T/3 Ponudnik mora imeti vsaj 2 redno
zaposlena delavca s fakultetno tehnično
izobrazbo. Zaposlena morata imeti praktične
izkušnje pri postavitvi sistemov za zagotavljanje delovnih pogojev za zahtevne informacijske sisteme. Zaželeno je, da imajo
zaposleni tudi izkušnje s področja zagotavljanja zanesljivega in varnega delovanja
naprav informacijske tehnologije.
TP T/4 Ponudnik mora imeti vsaj 2 samostojni referenci s postavitvijo varnega
sistemskega prostora Lampertz v Sloveniji.
Samostojna referenca se šteje takrat, kjer je
bilo delo izvedeno pod enakimi ali primerljivimi pogoji, kot v primeru razpisanega
sistema in kjer je bil ponudnik neposredni
izvajalec za postavitev sistemov Lampertz.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 3. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o. 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter
davčno številko posredujete po telefaksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in
naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 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 22. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov in komisija Pošte Slovenije za
izvedbo postopkov za javna naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2005
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-1603/05
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 cesta 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/471-91-42,
faks
01/251-55-16, elektronska pošta: razpis.PC2005@bsi.si,
internetni
naslov:
http://www.bsi.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: Jav-raz-01-IT/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup osebnih računalnikov za podporo
pisarniškemu poslovanju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za:
1. resnost ponudbe,
2. dobro izvedbo posla (izbrani dobavitelj),
3. odpravo napak v garancijskem obdobju (izbrani dobavitelj).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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: ustreznost tehničnim zahtevam
razpisa, cena opreme, odprava napake,
garancijski rok.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni
račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05-31-270992-3000-1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 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 30. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2005
ob 10.15; Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Banka Slovenije
Št. 404-08-589/2004-2
Ob-1711/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Direktorat za logistiko, Oddelek za nabavo, Vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, kontaktna
oseba
(za
dvig
razpisne
dokumentacije):
Boštjan
Purkat
01/471-25-86, Dušan Cirar 01/471-23-48,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/431-90-35, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Oddelek za nabavo, Vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40, kontaktna oseba (za dvig razpisne dokumentacije): Boštjan Purkat
01/471-25-86, Dušan Cirar 01/471-23-48,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/431-90-35, elektronska pošta:
javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Oddelek za nabavo, Vodja izvedbe
javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40, kontaktna oseba (za dvig
razpisne dokumentacije): Boštjan Purkat
01/471-25-86, Dušan Cirar 01/471-23-48,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/431-90-35, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
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: MORS 352/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup zdravil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
vrednost naročila za leti 2005 in 2006 je
30,000.000 SIT.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila izdanega s
strani Ministrstva za pravosodje – Kazenska
evidenca, ki se nanaša na pravno osebo, ne
starejša od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe in lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da ponudnik ni v postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
2. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
3. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo: da ima izpolnjeno, podpisano
in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in
kadrovskih zmogljivostih;
4. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih
zahtev naročnika
Dokazilo: podpisane in žigosane izjave;
5. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
6. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(če ponudba presega 30,000.000 SIT brez
DDV);
7. da ima priloženo, podpisano in žigosano garancijo za resnost ponudbe (če
ponudba presega 30,000.000 SIT brez
DDV);
8. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo;
Dokazilo: da ima izpolnjeno, podpisano
in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in
kadrovskih zmogljivostih.
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: 404-08-589/2004-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 2. 2005 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 352/2004 – ODP) na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva

plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko fax-a,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 2. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2005
ob 10. uri, MORS, Direktorat za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-1734/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Metlika d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Končar, Cesta XV. brigade 4,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/363-72-00,
faks 07/363-72-10, elektronska pošta: koncar@komunala-metlika.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: kom-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materialov za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (primarni vod, sekundarni vod in priključki)
– 1. faza omejenega postopka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Metlika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
vrednost 40,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005, konec 28. 2.
2008.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: kom-1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 2. 2005, cena:
5.000 SIT.
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Pogoji
in
način
plačila:
TR
02994-0019444579.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2005, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Komunala Metlika d.o.o.

Blago in storitve
Št. 82000-0008/2004 1400 01 Ob-1460/05
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) 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: izdelava – najem – nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava in nakup gasilskega vozila s
cisterno GVC 16/25, podaljšana kabina
(1+5), EURO 3, od 195kW do 206 kW,
i = 1,7, po tehničnih karakteristikah
naročnika z reševalno opremo po seznamu in izdelava ter nakup gasilskega
vozila s cisterno (za gašenje s peno in
prahom) GVC 40/80-10 S 1500 (kabina
1+2), EURO 3, 350 kW, i=1,5, po tehničnih
karakteristikah naročnika z reševalno
opremo po seznamu (celovito za obe
vozili v razpisni dokumentaciji).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava v Mariboru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1 kos GVC 16/25 in
– 1 kos GVC 40/80-10 S 1500.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev ali 180 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (5% od vrednosti
pogodbe) in za odpravo napak v garancijskem roku (3% od vrednosti pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
dela storitve izdelave in kupnine za vozili 30
dni po dobavi vozil v višini 41,000.000 SIT,
preostanek dokončnega poplačila obročno
v času 48 mesecev po dobavi vozil.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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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: 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.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 70 z dne 28. 6. 2004, Ob-17177/04 in
uradnem glasilu EU.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in ponudbene dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 10. 2. 2005 pri
Službi za zaščito in reševanje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 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: 3 mesece ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 12. uri; Bezjakova 151, 2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Mestna občina Maribor

Gradnje
Št. 110-1/05

Ob-1415/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 126-127 z dne
26. 11. 2004 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za izgradnjo viadukta 6-2/1
Boršt II in viadukta 6-6/1 Polance na HC
Razdrto–Vipava; Rebernice (Ob-32172/04).
Skladno s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04) podaljšujemo
rok za predložitev ponudb na 27. 1. 2005 do
10. ure. Odpiranje ponudb bo dne 27. 1.
2005 ob 11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-1217/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris Stupar, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-02-20,
05/660-02-22, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Izola, Sekretariat za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve, kontaktna oseba: Martin
Podbreznik, Boris Stupar, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/660-02-00, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si, Martin.podbreznik@izola.si, Boris.stupar@izola.si,
internetni naslov: http://www.izola.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Izola, Sekretariat za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris
Stupar, Postojnska 5, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-02-20, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: Martin.podbreznik@izola.si,
Boris.stupar@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Izola, kontaktna oseba: vložišče, Klara
Giassi, Postojnska 3, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-02-00, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: gradnja parkirišč in komunalne
opreme v zazidavi Livade- 5 v Izoli.
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: 351-01-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja parkirišč in komunalne opreme v
zazidavi Livade – 5 v Izoli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50 500, 50 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev ali 150 dni v dveh
etapah (90 + 60 dni); začetek 21. 3. 2005,
prekinitev 6 mesecev in konec 1. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje v
višini 10% ocenjene vrednosti za resnost
ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Taka skupina izvajalcev je
dolžna predložiti pravni pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek ali fotokopijo izpiska iz sodnega
registra za pravne osebe, ki izkazuje zadnje
pravno stanje ponudnika; za samostojne
podjetnike pa potrdilo (t.i. priglasitveni list),
ki ga izda krajevno pristojni davčni urad iz
katerega izhaja, da je ponudnik vpisan pri
davčnem organu ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence (Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica, Inženirska zbornica, druga zbornica
ustanovljena na podlagi zakona), če je za
dejavnost na podlagi posebnega predpisa
dovoljenje potrebno ali potrdilo o vpisu
ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj;
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– potrdilo pristojnega ministrstva za pravosodje, ki vodi kazensko evidenco, da mu
ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem in je
povezano z njegovim poslovanjem ter podpisano izjavo, pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo ministrstva nadomesti tudi izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik mora podpisati in žigosati izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
da ni pod vodstvom izredne uprave ter da
proti njemu ni uveden katerikoli drugi postopek podoben navedenim postopkom v
skladu s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
ali drugega pristojnega organa države v
kateri ima ponudnik sedež, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Ponudnik mora, pod materialno in kazensko odgovornostjo, podpisati
izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle davke in prispevke
ter druge obvezne dajatve;
– pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je da niti ponudnikov žiro račun, niti žiro
račun nobenega izmed njegovih podizvajalcev, ki s ponudnikov sodelujejo v predmetnem postopku, v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran. Ponudnik mora v dokaz predložiti BON 2 oziroma davčno napoved za
samostojne podjetnike in potrdilo ponudnikove poslovne banke, da ponudnikov žiro
račun in žiro račun podizvajalca v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran. Navedeni
obrazci in potrdila na smejo biti starejši od
60 dni;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo,
po knjigovodskih podatkih ponudnika, potrjevalo in izkazovalo pravočasno poravnavanje obveznosti do ponudnikovih dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov do
datuma mnenja revizorja. Mnenje ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: pogoj za udeležbo na predmetnem
razpisu je ta, da je bil ponudnik v zadnjih
treh letih glavni izvajalec pri izvedbi vsaj
enega gradbenega dela (pozor: ne nujno
javnega naročila), ki je po naravi gradnje in
vrednosti vsaj enakovredno razpisanemu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov ZGO – 1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 2. 2005.
Cena: 20.000 SIT
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila; prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije. Plačilo
razpisne dokumentacije se nakaže na TRR
01240-0100006381 z navedbo predmeta
naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 9. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005
ob 9.15, prostori Sekretariata za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve, Postojnska
3, Izola.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2005.
Občina Izola
Ob-1218/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ormož, kontaktna oseba: Irena
Meško Kukovec, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
Slovenija,
tel.
02/741-53-00,
faks
02/741-53-31,
elektronska
pošta:
obcina.urad@ormoz.si, internetni naslov:
www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna oseba:
Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
Slovenija,
tel.
02/741-53-12,
faks
02/741-53-31,
elektronska
pošta:
marinka.vajda@ormoz.si, internetni naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: mateja.petek@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
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: 90000-00003/05 4 17.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja raziskovalne vrtine Ormož 1g.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na območju naselja Hardek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
15. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
8,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve
pogodbe,
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javna naročila
investicijskega značaja v vrednosti več kot
50,000.000 SIT po 5. členu Odredbe o
ﬁnančnem poslovanju v višini vrednosti del
iz podizvajalskih in kooperantskih pogodb,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR K3) razpisne dokumentacije; izbrani
ponudnik jo predloži najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (OBR. K4) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene
vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila,
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– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika,
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben,
– da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi,
– da je bil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe pozitivno ocenjen glavni izvajalec
pri izvedbi vsaj enega dela s področja, ki je
po naravi in obsegu vsaj enakovredno razpisanemu,
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del po 77.
členu Zakona o graditvi objektov,
– da predložni seznam razpoložljive
opreme kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji,
– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega
vodjo del po 77. členu Zakona o graditvi
objektov,
– da predloži seznam kadrov kot to
zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno–relevantno stanje za ﬁzične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki
vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom oziroma
podpisana in žigosana izjava ponudnika, da
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja
za opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da ni
bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše od
30 dni,

– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni,
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri
ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju
enega leta pred pričetkom naročila ves čas
pravočasno, pravilno in v celoti poravnane
vse zapadle obveznosti kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev podizvajalcev in kooperantov, poročilo ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo
oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni, iz
katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred
izdajo BON 2 oziroma potrdila ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja,
ki je predmet razpisa kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo
posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in
pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu Zakona o gospodarskih družbah – kopije pogodbe o delu oziroma
pogodbe o zaposlitvi in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila z
fotokopijo veljavnega potrdila IZS,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo
odgovorni za izvajanje javnega naročila kot
to zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
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javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno –
osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2005
ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2005.
Občina Ormož
Ob-1219/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ormož, kontaktna oseba: Boris
Novak, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija,
tel. 02/741-53-00, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna oseba:
Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
Slovenija,
tel.
02/741-53-12,
faks
02/741-53-31,
elektronska
pošta:
marinka.vajda@ormoz.si, internetni naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: mateja.petek@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
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: 35200-00010/2005 4 17.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija javne poti Vičanci št.
804-630.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Vičanci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
15. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem

Stran

570 /

Št.

6 / 21. 1. 2005

(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
2,500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve
pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (OBR. K3) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene
vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev,
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika,
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben:
– da znaša višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh
poslovnih letih najmanj v višini trikratne
ponujene vrednosti javnega naročila in da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik
posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu najmanj
štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi:
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– da je bil v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe pozitivno ocenjen pri
izvedbi vsaj enega dela, ki je po naravi in
obsegu vsaj enakovredno razpisanemu,
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del po 77.
členu Zakona o graditvi objektov,
– da predložni seznam razpoložljive
opreme kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji,
– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega
vodjo del po 77. členu ZGO,
– da predloži seznam kadrov kot to
zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za ﬁzične osebe (samostojne
podjetnike posameznike),
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki
vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom oziroma
podpisana in žigosana izjava ponudnika, da
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja
za opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da ni
bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni,
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri
ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju
enega leta pred pričetkom naročila ves čas
pravočasno, pravilno in v celoti poravnane

vse zapadle obveznosti kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2001, 2002,
2003 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan k
reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta,
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo
oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni, iz
katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred
izdajo BON 2 oziroma potrdila ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja,
ki je predmet razpisa kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsako pogodbo posebej,
izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO – kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila z fotokopijo veljavnega potrdila IZS,
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo
odgovorni za izvajanje javnega naročila kot
to zahteva priloga razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe – največ do 23 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 31. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno –
osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 2. 2005
ob 11.30 Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2005.
Občina Ormož
Ob-1408/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala d.o.o., kontaktna oseba: Drago Murovec, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija,
Slovenija,
tel.
05/372-72-00,
faks
05/377-22-37, elektronska pošta: Drago.Murovec@komunalaidrija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Mestnega trga v Idriji – IV. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Idrija – Mestni trg.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501.1 Splošna gradbena dela (iz priloge II.).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v mesečnih situacijah, v roku 90 dni od potrditve situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu (datum potrdila ne sme biti starejši
od 90 dni);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen in da ni bila v zadnjih
5 letih pred objavo tega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali da ni
bila izdana pravnomočna sodba oziroma

upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni);
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim (datum potrdila ne sme
biti starejši od 60 dni);
– potrdilo Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev v obdobju
zadnjih šest mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni);
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– potrdilo, da je ponudnik član organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so
predmet javnega naročila (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1/P
in BON 2 ter bilanca stanja in izkaz stanja za
leto 2003 za gospodarske družbe, oziroma
BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika za samostojne
podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izvedeni projekti gradenj v zadnjih
5 letih, s priporočili ponudnikov,
– izjava o sposobnosti za izvedbo
posla,
– izjava o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti),
– obrazec o kadrih, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. način plačila,
3. rok izvedbe,
4. garancija.
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: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije plača
naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo 20.000 SIT (v ceno je vključen DDV). Nakazilo je izvedeno na račun št.
04752-0000207145 pri Novi KBM d.d. Maribor, za Komunalo Idrija, s pripisom »Mestni
trg«.
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: do 1. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2005
ob 11. uri, v upravnih prostorih Komunale
Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
10. 3. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Komunala d.o.o.
Št. 15/05

Ob-1577/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lendava, kontaktna oseba: Bojan Sekereš, Trg ljudske pravice 5, 9000 Lendava,
Slovenija, tel. +386/2/578-94-25, faks
+386/2/575-12-52, elektronska pošta: bojan.sekeres@lendava.si, internetni naslov:
www.obcina.lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o.,
kontaktna oseba: Urška Marovt, univ.
dipl. ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
SL
Consult
d.o.o.,
kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2000/SI/16/P/PE/002/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja novih kanalizacij v bližnjih
naseljih (Kot, Kapca, Gaberje, Gornji
Lakoš in Dolnji Lakoš) ter priključitev
le-teh na glavni kolektorski sistem do
čistilne naprave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lendava; naselja: Kot, Kapca, Gaberje, Gornji Lakoš in
Dolnji Lakoš.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projekt
»Kanalizacija Lendava – II. faza« vključuje
izgradnjo novih kanalizacij v skupni izmeri
približno 12 km, vključno s pripadajočimi
objekti kot so jaški in črpališča. Izgradnja bo
potekala v bližnjih naseljih (Kot, Kapca,
Gaberje, Gornji Lakoš in Dolnji Lakoš).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 300 dni (od oddaje naročila).
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene cene
brez davka na dodano vrednost (DDV) in
veljavnostjo 120 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki mora biti
veljavna 755 dni od podpisa pogodbe (rok
izvedbe projekta – 300 dni, garancijska
doba 365 dni in dodatni rok 3 mesecev – 90
dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti
nosilca posla, ki skupino ponudnikov, v primeru, da je tej skupini javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom v
ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo
le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način kot
je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo
ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake
pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih
pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti
naročniku, so:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjavo,
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da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo zlasti
Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 45/01)
in Zakonom od dobička pravnih oseb (Ur. l.
RS, št. 14/03);
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka oddaje
ponudb in ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane; potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa
naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v
postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in
ﬁnančno sposoben za kar se šteje, da je
ponudnikova višina letnih celotnih skupnih
prihodkov v preteklih poslovnih 3 letih (2001,
2002, 2003) v povprečju znašala najmanj
1.080,000.000 SIT;
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) mora imeti
dostop do kreditnih linij in drugih ﬁnančnih
sredstev v višini najmanj 180,000.000 SIT;
– v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih
pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti
naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2001, 2002 in 2003 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če so samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji v skupini ponudnikov
po zakonu zavezani k reviziji). Če posluje
manj kot 3 leta, naj predloži enakovredno
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– potrdilo o dostopu do kreditnih linij, ki
ga izda ponudnikova poslovna banka;
– potrdilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka oddaje
ponudb in ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ali ponudnikova poslovna banka.
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:
– če je samostojen ponudnik (to pomeni,
da ima lahko podizvajalce, vendar pa za
potrebe javnega razpisa ne sme biti partner

v skupini ponudnikov/konzorciju) mora biti
sposoben sam izvesti najmanj sedemdeset
odstotkov (70%) pogodbenih del s svojimi
sredstvi, kar pomeni, da mora imeti opremo,
materiale, vire delovne sile in ﬁnančne vire,
potrebne za izvedbo tega procenta pogodbenih del;
– če je glavni partner v skupini ponudnikov/konzorciju, mora biti sposoben sam, s
svojimi sredstvi, izvesti najmanj petdeset
odstotkov (50%) pogodbenih del;
– če je eden od ostalih partnerjev v skupini ponudnikov/konzorciju (to pomeni da ni
glavni partner) mora biti sposoben s svojimi
sredstvi izvesti najmanj deset odstotkov
(10%) pogodbenih del;
– izvajalec je izvedel vsaj TRI gradbene
projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v zadnjih petih
letih;
– njegovo ključno osebje (odgovorni
vodja projekta, odgovorni vodja gradbišča in
odgovorni delovodja) mora imeti izkušnje pri
vsaj dveh projektih primerljivih po naravi in
kompleksnosti razpisanim delom v zadnjih
treh letih.
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
kanalizacijskega sistema vključujoč pripadajoče objekte
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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. tehnična izvedba projekta,
3 reference ponudnika,
4. reference ključnega osebja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2000/SI/16/P/PE/
002/2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2005.
Cena: 144.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu:
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI –
1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o
vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo
v višini 144.000 SIT ali enake vsote v EUR,
na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta
118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe –
Adria – Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI
– 1000 Ljubljana, št. računa 33000–
6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT
koda:
KLHBSI22, s pripisom “Lendava”. Za vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo
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stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 3 dni
pred rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 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: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2005
ob 11. uri, Občina Lendava,Trg ljudske pravice 5, SI – 9220 Lendava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Kanalizacija Lendava – II. faza, št. projekta:
2000/SI/16/P/PE/002/2).
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni
sestanek in ogled kraja gradbišča, dne 11. 2.
2005, ob 11. uri po lokalnem času, na
naslovu: Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, SI – 9220 Lendava. Sodelovanje na
informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Občina Lendava
Ob-1580/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič,
Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-84, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovodnega sistema v naselju Vidonci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Vidonci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovodnega sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
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 ZJN-1 – UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti ter ostali pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 2. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
občine: 01358-0100012433 s pripisom: javni
razpis Izgradnja vodovodnega sistema v
naselju Vidonci.
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: do 25. 4. 2005 oziroma 60 dni od
prejema ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2005
ob 11. uri; Občina Grad, Grad 172, 9264
Grad.
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: 17. 1. 2005.
Občina Grad
Ob-1587/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Beltinci, kontaktna oseba: Janez
Senica, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, Slovenija, tel. 541-35-35, faks 541-35-70, elektronska pošta: obcina@beltinci.si, internetni
naslov: www.beltinci.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.
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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: stanovanjski objekt Stara
občina v Beltincih št. 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja stanovanjskega objekta stara
občina v Beltincih; 9 neproﬁtnih stanovanj z komunalnimi priključki in zunanjo
ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Panonska ulica 43 v
Beltincih in Občini Beltinci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja stanovanjskega objekta v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: investicija se bo izvajala v letu
2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 90 dneh po potrditvi situacije.
Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenjena gradbena
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 in dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo Ministrstvo za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, 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;
– da je ekonomsko in ﬁnančna sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentacija.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, posle-
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dica katerega je prenehanje ponudnikovega
poslovanja;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. garancijski rok – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 2. 2005, cena:
50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Beltinci št.: 01202-0100011541 pri Banki
Slovenije s pripisom: gradnja stara občina v
Beltincih.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 12. uri, sejna soba Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Občina Beltinci
Ob-1616/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni
naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Šter, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni
naslov: www.komunala-kranj.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.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja jaškov na vodovodnem in
kanalizacijskem omrežju ter izvajanje
manjših gradbenih del na objektih in
napravah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno področje, ki ga
pokriva Komunala Kranj, d.o.o. v okviru
upravljanja javnega vodovoda in kanalizacije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo,
odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava armirano betonskih jaškov (dimenzije
1,50 x 2,00 x 1,85 m; 1,50 x 2,60 x 1,85 m;
2,00 x 2,60 x 1,85 m; 2,00 x 3,00 x 1,85 m;
2,90 x 3,90 x 2,00 m), razna nepredvidena
režijska dela na vodovodnem omrežju in
objektih, gradbena dela pri izvedbi sanacij
na kanalizacijskem omrežju in objektih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
1. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 70 dni od izstavitve računa za dela
na investicijah, 30 dni od izstavitve računa
za dela na vzdrževanju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: da je ekonomsko in ﬁnančno
usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga s tehniko in delovnim osebjem
potrebnim za izvedbo naročila, da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja
o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za
škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: podatki o strojih in napravah s
katerimi bodo izvedli javno naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 29. člen
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l.
RS, št. 110/02).

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 2. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije – izgradnja jaškov na vodovodnem in
kanalizacijskem omrežju ter izvajanje manjših gradbenih del na objektih in napravah.«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2005 ali 42 dni
od odposlanja obvestila do 11:30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 5. 2005 in/ali 74 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v
postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli
dajati pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 12. uri, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Ob-1733/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Metlika d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Končar, Cesta XV. brigade 4,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/363-72-00,
faks 07/363-72-10, elektronska pošta:
koncar@komunala-metlika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: kom-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zemeljska dela pri rekonstrukcijah in
novogradnjah na področju vodopreskrbe
in odvajanja odpadnih voda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Metlika.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 4. 2005, konec
30. 11. 2005.
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: KOM-2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 2. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR
02994-0019444579.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 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 31. 5. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: uradni predstavniki
ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Komunala Metlika d.o.o.

Storitve
Ob-1246/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Boštjan Kovač,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-99-99, faks +386/1/300-99-32,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS d.d., kontaktna oseba:
Metka Celestina, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-99-59, faks
+386/1/300-99-37,
internetni
naslov:
www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 6.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005-DARS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje agentskih storitev in storitev
povezanih s kreditom Evropske investicijske banke (EIB VI) v višini 110 mio
EUR.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
67153000–4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini: 600.000 SIT, z veljavnostjo najmanj
142 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo v celoti ﬁnancira naročnik iz lastnih sredstev. Naročnik bo nesporni del situacije
poravnal v roku 28 dni od njenega uradnega
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
samostojno ali kot skupina ponudnikov
(Joint Venture).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora priložiti:
– izpisek iz vpisa v sodni register sodišča
v Republiki Sloveniji (oziroma izpisek iz registra obrti), iz katerega je razvidna dejavnost
ponudnika, ki mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika;
– dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje (v primeru opravljanja agentskih
poslov);
– potrdilo o registraciji na podlagi prvega
odstavka 76. člena Zakona o DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: enakovrstna dela, ki jih je ponudnik izvedel ali jih še izvaja v zadnjih treh
letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005-DARS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005, vsak
delavnik od 9. do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so navzoči, morajo predložiti komisiji
pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se
vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 10. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba v kleti.
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: 11. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-1416/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba:
Martina Vink Kranjec, Kranjčeva ul. 3, 9226
Moravske
Toplice,
Slovenija,
tel.
02/538-15-05, faks 02/538-15-02, elektronska pošta: obcina@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/04-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba geodetskih del na komasacijskem območju k.o. Berkovci (Elaborat
obstoječega stanja na komasacijskem
območju, elaborat vrednotenja zemljišč
na komasacijskem območju, idejna
zasnova
ureditve
komasacijskega
območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja na
terenu – k.o. Berkovci 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 od oddaje naročila.
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: 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: 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:
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.
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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.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/00), Zakon o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št. 55/03), 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: odprti.
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 – 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: 462-02/04-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske
Toplice
pri
UJP
št.
01278-0100012085; namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – komasacija Berkovci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 2. 2005 do
11. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 12. uri; Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: Martina Vink
Kranjec, tel. 02/538-15-05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Občina Moravske Toplice
Ob-1417/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba:
Martina Vink Kranjec, Kranjčeva ul. 3, 9226
Moravske
Toplice,
Slovenija,
tel.
02/538-15-05, faks 02/538-15-02, elektronska pošta: obcina@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/04-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba geodetskih del na komasacijskem območju k.o. Motvarjevci (Elaborat
obstoječega stanja na komasacijskem
območju, elaborat vrednotenja zemljišč
na komasacijskem območju, idejna
zasnova
ureditve
komasacijskega
območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja na
terenu – k.o. Motvarjevci 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 od oddaje naročila.
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: 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: 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:
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.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/00), Zakon o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št. 55/03), 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: odprti.
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 – 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: 462-02/04-2.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske
Toplice
pri
UJP
št.
01278-0100012085; namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – komasacija Motvarjevci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 22. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 13. uri; Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: Martina Vink
Kranjec, tel. 02/538-15-05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Občina Moravske Toplice
Ob-1418/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba:
Martina Vink Kranjec, Kranjčeva ul. 3, 9226
Moravske
Toplice,
Slovenija,
tel.
02/538-15-05, faks 02/538-15-02, elektronska pošta: obcina@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/04-4.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba geodetskih del na komasacijskem območju k.o. Ratkovci (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. Ratkovci 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 od oddaje naročila.
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: 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: 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:
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.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/00), Zakon o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št. 55/03), 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: odprti.
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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 – 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: 462-02/04-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na zakladniški podračun
Občine Moravske Toplice pri UJP št.
01278-0100012085; namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – komasacija Ratkovci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 22. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 12.30; Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: Martina Vink
Kranjec, tel. 02/538-15-05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Občina Moravske Toplice
Ob-1419/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba:
Martina Vink Kranjec, Kranjčeva ul. 3, 9226
Moravske
Toplice,
Slovenija,
tel.
02/538-15-05, faks 02/538-15-02, elektronska pošta: obcina@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/00-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba geodetskih del na komasacijskem območju k.o. Vučja Gomila (Elaborat obstoječega stanja na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja
zemljišč na komasacijskem območju,
idejna zasnova ureditve komasacijskega
območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja na
terenu – k.o. Vučja Gomila 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: 24 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: 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: 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:
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.
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Reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/00), Zakon o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št. 55/03), 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: odprti.
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 – 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: 462-02/00-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske
Toplice
pri
UJP
št.
01278-0100012085; namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – komasacija Vučja
Gomila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 22. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 13.30; Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: Martina Vink
Kranjec, tel. 02/538-15-05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Občina Moravske Toplice
Ob-1421/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: Sabina.gregorincic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance,
Služba za javna naročila, kontaktna oseba:
Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-16,
faks 01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/310048.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca ﬁzičnega in tehničnega
varovanja prostorov in zgradb MU MOL
ter receptorske službe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prostori in zgradbe MU
MOL.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: tehnično varovanje s prenosom signala na dežurni center in vzdrževanje.
3) Obseg ali količina: tehnično varovanje
s prenosom signala na dežurni center in
vzdrževanje;
Tipi central: Ademco, DSC 1565H, DSC
PC 4020, DSC PC 585H.
Lokacije za prenos signala: Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ambrožev trg 5, Cigaletova 5, Dalmatinova 1, Krekov trg 10, Linhartova 13, Mestni trg 1, Mestni trg 15,
Mestni trg 18, Mestni trg 19, Poljanska 28,
Proletarska 1, Prešernov trg 2, Resljeva 18,
Streliška 14, Trg MDB 7, Zarnikova 3, Trg
prekomorskih brigad 1.
Lokacije, kjer so potrebni obhodi: Prešernov trg 2, Resljeva 18, Streliška 14
Sklop št. 2
2) Kratek opis: ﬁzično varovanje za
objekte.
3) Obseg ali količina:
Magistrat – Mestni trg 1:
Ponedeljek: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno
ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Druga oseba – receptor od 7. do
16. ure
Torek: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno
ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Druga oseba – receptor od 7. do
16. ure
Sreda: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno
ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Druga oseba – receptor od 7. do
17. ure
Četrtek: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno
ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Druga oseba – receptor od 7. do
16. ure
Petek: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno
ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Druga oseba – receptor od 7. do
15. ure
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Kresija – Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Moste – Proletarska 1, Zarnikova 3, Krekov
trg 10.
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Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 15. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 15. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 17. ure
Varnostnik od 17. do 24. ure
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 15. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Petek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 15. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Sklop št. 3
2) Kratek opis: ﬁzično varovanje za
objekte
3) Obseg ali količina: Vič – Trg mladinskih delovnih brigad, Bežigrad – Linhartova
13, Poljanska 28, Dalmatinova 1
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 15. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 15. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 17. ure
Varnostnik od 17. do 24. ure
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 15. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Petek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik-receptor od 8. do 15. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Resljeva 18:
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik-receptor od 6.
do 15. ure
Varnostnik od 15. do 19. ure
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik-receptor od 6.
do 15. ure
Varnostnik od 15. do 19. ure
Sreda: (1 oseba)

Ena oseba – varnostnik-receptor od 6.
do 17. ure
Varnostnik od 17. do 19. ure
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik-receptor od 6.
do 15. ure
Varnostnik od 15. do 19. ure
Petek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik-receptor od 6.
do 14. ure
Varnostnik od 14. do 17. ure
Po tem času je tehnično varovanje. Ob
sobotah, nedeljah in ob dela prostih dnevih
(prazniki) je 24 urno tehnično varovanje od
0.00 do 24. ure
Ambrožev trg:
Ponedeljek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Torek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Sreda: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik od 16. do 24. ure
Četrtek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik od 15. do 24. ure
Petek: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik od 0.00 do
8. ure
Varnostnik od 14. do 24. ure
Sobota: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Nedelja: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno ﬁzično varovanje od 0.00 do 24. ure
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbira
izvajalca ﬁzičnega in tehničnega varovanja
prostorov in zgradb MU MOL ter receptorske službe za obdobje dveh let
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
mora biti predložena v višini 4,800.000 SIT;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik
predložil v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, kot
pogoj za veljavnost pogodbe, v višini 5% od
vrednosti pogodbe, z vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
a) Za ﬁzično varovanje upravnih prostorov in zgradb MOL in receptorske službe
mora biti cena obračunana po sistemu “cena
na enoto mere / ura”.
V ceno mora biti poleg rednega dela
vključeno tudi:
– vsi stroški morebitnega nadurnega
dela, dela na dan praznika ali prostega
dneva,
– režijski pribitek,
– kilometrina,
– stroški zavarovanja delavcev,
– morebitni popusti.
Za tehnično varovanje mora biti cena
obračunana po sistemu »cena na enoto
mere/ meseca«.
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– cena prenosa alarma,
– cena intervencije,
– cena servisne ure,
– cena obhoda,
(obhod med delavnikom mora vsebovati;
1x na noč – obhod objekta, vstop v objekt,
ogled vseh skupnih prostorov obhod med
dela prostimi dnevi mora zajemati; vsakih 12
ur – obhod objekta, vstop v objekt, ogled
vseh skupnih prostorov).
Cene morajo biti ﬁksne za čas trajanja
pogodbe.
DDV mora biti prikazan ločeno.
Naročnik bo izvedene storitve plačal po
izstavljenih računih, potrjenih s strani odgovorne osebe Mestne uprave, kot je to določeno v pogodbi.
Račun bo potrjen na podlagi priloženega
in potrjenega poročila o delu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
izpisek iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje stanje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik) potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje zadnje stanje.
– Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
Dokazila: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
Dokazilo: potrdilo sodišča, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazili: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco in izjava ponudnika
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
– Da proti ponudniku ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo javnega naročila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem, ali ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero bi bilo ponudniku prepovedano
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opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo (priložen obrazec), da ponudniku ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem ali da ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
– Da v preteklih petih letih pred objavo
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z
poslovanjem (potrdila morajo biti izdana za
vse osebe, ki so navedene v originalnem
izpisku sodnega registra, vključno z zastopniki);
Dokazilo: potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko
evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih petih letih pred
objavo naročila ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
– 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;
Dokazilo:
Izjava ponudnika, ki ima sedež v tujini,
da ima v Republiki Sloveniji poravnane vse
tiste zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji
a) 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.
– Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila, če tako
zahteva drug zakon, ki določa še posebne
pogoje za opravljanje te dejavnosti.
b) V primeru, da ponudnik ne more pridobiti zahtevane odločbe, mora podati
lastno izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za
opravljanje razpisane storitve. Izjava mora
biti dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava)
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno
sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran žiro račun;
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Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe)
1. obrazci BON 1 in BON 2, izdani s
strani AJPES-a, 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.
2. 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) Potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijskem računu, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun 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, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
Seznam opravljenih storitev ﬁzičnega in
tehničnega varovanja objektov
a) tehnično varovanje za sklop 1 –
ponudnik mora priložiti vsaj tri potrjene reference od treh različnih naročnikov za katere
je v letih 2002 in 2003 opravljal storitve tehničnega varovanja.
(priložen obrazec – referenčna lista),
vključno z dokazili v obliki potrdila za vsak
posel – pogodbo posebej (priložen obrazec), izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev letnih pogodbenih obveznosti.
b) ﬁzičnega varovanja in receptorske
storitve za sklopa 2 in 3
Ponudnik mora priložiti vsaj tri potrjene
reference od treh različnih naročnikov za
katere je v letih 2002 in 2003 v poslovnih
stavbah opravljal storitve ﬁzičnega varovanja in receptorske storitve.
(Priložen obrazec – referenčna lista),
vključno z dokazili v obliki potrdila za vsak
posel – pogodbo posebej (priložen obrazec), izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev letnih pogodbenih obveznosti.
Nepravilno navedena posamezna naročila in naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili
v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika!!
– Izjava o pasivnem znanju angleškega
jezika
Izjava, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da zaposleni kateri bodo
opravljali dela varnostnika – receptorja in
receptorja, na lokacijah navedenih v sklopu
2, pasivno obvladajo angleški jezik. Naročnik si pridržuje pravico, da pred podpisom
pogodbe preveri potrdila.
– Izjava, da varnostniki in varnostniki
receptorji obvladajo reševanje iz dvigala in
gašenje z ročnim gasilnim aparatom.
– Izjava, da varnostniki in varnostniki
receptorji obvladajo uporabo računalnikov v
Windows okolju in uporabo elektronske
pošte.

– Izjava, da imajo zaposleni opravljen
izpit pri Zbornici RS za zasebno varovanje.
(Naročnik si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe preveri izpite.)
– Certiﬁkat po sistemu za zagotavljanje
kakovosti v skladu s skupino standardov
ISO 9001;2000 za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
– Potrdilo ponudnika, o članstvu v Zbornici Republike Slovenije za zasebno varovanje.
– Navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
odgovornih za nadzor kakovosti z navedbo
njihove strokovne izobrazbe.
– Izjava o znanju slovenskega jezika.
Dokazilo: izjava, da imajo zaposleni veriﬁcirano potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika ali potrdilo oziroma spričevalo
o opravljeni slovenski šoli. Naročnik si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe
preveri potrdila.
– Izjava ponudnika, da bo delavce plačeval po veljavni kolektivni pogodbi.
– Izjava ponudnika o poravnanju morebitne škode na objektu, opremi in izdelkih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zasebnem varovanju.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5-6/2004 z dne 23. 1. 2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 93/2004
z dne 20. 8. 2004; 116-117/2004 z dne
29. 10. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4002-65/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu na transakcijski račun št.
01261-0100000114, z oznako MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št. 121-58000-05
s pripisom JR-04/310048.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 2. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2005
ob 10. uri, Mestna občina, Dalmatinova 1,
Ljubljana, 1. nadstropje, soba 103.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik, ki bo izbran na javnem razpisu, bo moral pred podpisom pogodbe
naročniku v potrditev predložiti seznam
kadrov, ki bodo dela izvajali.
Za oddajo razpisanih del se izvede javni
razpis za izbiro po 18. členu Zakona o javnih
naročilih – odprti postopek.
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Naročnik si pridržuje pravico uporabe
postopka s pogajanji brez predhodne objave
v skladu z 2. točko 97. člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 08/05
Ob-1422/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Miklavž na Dravskem polju, kontaktna oseba: Francka Pegan, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenija,
tel. 02/629-68-20, faks 02/629-68-28, elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.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) Opis: zakup kabelsko razdelilnega
sistema Miklavž na Dravskem polju.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43011-00002/2004 0001
01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zakupnik bo prevzel za obdobje predvidoma 15 let v zakup kabelsko razdelilni
sistem Miklavž na Dravskem polju, ga
posodobil, z njim upravljal in ga redno
vzdrževal.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.
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: predvidoma 180 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 1 mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere so razvidna medsebojna razmerja in kdo je skupni podpisnik
pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
– ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti po Zakonu o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04);
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden drug podoben postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;

– ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
– ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ima poravnane davke in prispevke, v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
dneva objave javnega razpisa ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti ali ni imel blokiranih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– prevzeti v upravljanje celoten kabelsko
razdelilni sistem v naselju Miklavž na Dravskem polju, za obdobje praviloma največ 15
let;
– ponudnik se zaveže, da bo:
– najpozneje v roku dveh let pridobil
potrebno investicijsko tehnično dokumentacijo in vsa potrebna veljavna dovoljenja za
najmanj 95% sistema,
– v roku dveh let usposobil kabelsko
omrežje tako, da bo le to omogočalo prenos
obstoječih in novo predvidenih elektronskih
komunikacijskih storitev, v najmanj pa v enakem obsegu, kot so to storitve na področju
Maribora,
– omogočil tehnično povezavo med
omrežjem catv Miklavž in omrežjem KRS
Marjeta (Dravsko polje);
– omogočil uporabo enega brezplačnega
kanala za vključitev lokalnega informativnega programa TVM v kabelsko omrežje na
odjemnem mestu v Miklavžu na Dravskem
polju, Nad izviri 6;
– cene komunikacijskih storitev (mesečna
naročnina) ter priključnin novim uporabnikov, ki jih bo izbrani upravljalec zaračunaval
uporabnikom ne smejo presegati cen za
istovrstne storitve »združenja mariborskih
operaterjev sistemov catv« oziroma cen na
območju Maribora;
– razpolaga z zadostnim kapitalom za
posodobitev sistema;
– uporabljati dosedanji signal do izteka
pogodbenega oziroma odpovednega roka,
pri čemer se signal kasneje ne sme poslabšati;
– razpolagati z zadostnimi človeškimi
viri, potrebnimi za upravljanje, načrtovanje
in gradnjo sistema ter storitev CATV Miklavž
ter 24-urnim dežurstvom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– reference (število naročnikov kabelske
televizije, interneta) – največ 40% točk,
– dosedanja vlaganja v razvoj lastnega
sistema – največ 40% točk,
– višina vloženih sredstev v posodobitev
sistema, ki se daje v zakup – največ 20%
točk.

Št.

6 / 21. 1. 2005 /

Stran

581

Način uporabe meril razviden iz razpisne
dokumentacije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01369-0100009566, sklic 713
0001.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 31. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali
zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2005
ob 12. uri; Miklavž na Dravskem polju, Nad
izviri 6.
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: Francka Pegan,
tel. 02/629-68-20 ali 02/629-68-25, elektronski
naslov: obcina.miklavz@miklavz.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Občina
Miklavž na Dravskem polju
Ob-1451/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZD
Kočevje, kontaktna oseba: Mira Vizjak,
Roška cesta 18, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 893-90-03, faks 893-90-35, elektronska
pošta: zdkocevje@s5.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 9.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila – storitev po odprtem postopku.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računovodske in knjigovodske storitve s
področja ﬁnančne in plansko-analitske
funkcije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
se oddaja v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 4. 2005, konec 31. 3. 2008.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 15. 2. 2005.
Pogoji in način plačila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 2. 2005, do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2005
ob 10.57.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
ZD Kočevje
Št. 321-8/05
Ob-1462/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Uprava RS za javna
plačila, kontaktna oseba: Zdenka Hanžič,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-16-51, faks 01/475-17-07,
elektronska pošta: Zdenka.hanzic@mfujp.si, internetni naslov: www.mf-ujp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/434-93-90,
faks
01/434-93-91,
elektronska
pošta:
info@praetor.si,
internetni
naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/434-93-90,
faks
01/434-93-91,
elektronska
pošta:
info@praetor.si,
internetni
naslov:
www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za nadstrandardno
vzdrževanje programske in strojne
opreme HP in Simmetrix.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: seznam lokacij je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50300000–8, 50312500–0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
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višini 500.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90
dni od roka za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo se izvaja mesečno za nazaj. Rok
plačila najmanj 30 dni po prejemu posameznega pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora v zadnjih treh letih
pred objavo razpisa izkazati vsaj 2 referenci
s področja vzdrževanje strojne in programske opreme (vrednost posamezne
reference mora biti vsaj enaka polovici
ponudnikove ponudbene vrednosti);
5. ponudnik mora imeti status
pooblaščenega partnerja s strani principala
za vzdrževanje v speciﬁkacijah določene
strojne in programske opreme, s čimer izkazuje zahtevan nivo podpore;
6. ponudnik mora imeti vsaj po 3 usposobljene kadre za vzdrževanje v speciﬁkacijah določene strojne opreme (3 za tehnologijo HP in 3 za tehnologijo Simmetrix) in 1
usposobljen kader za vzdrževanje programske opreme;
7. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokade poslovnega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
obrazec BON 1 ali BON 1/P ali BON 2, ki
odraža ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe – iz
obrazca mora biti razvidno stanje blokade
poslovnih računov v zadnjih 6. mesecih od
izstavitve. Če je ponudnik samostojni podjetnik namesto teh obrazcev predloži potrdila
o solventnosti poslovnih bank, kjer ima
samostojni podjetnik odprte poslovne
račune, iz katerih je razvidno stanje blokad
poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz točke 1.6 reference obrazca A-4
prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
pogodbe ali druga potrdila, ki potrjujejo, da
je ponudnik pooblaščen partner principala
za vzdrževanje v speciﬁkacijah določene

strojne in programske opreme ter da ima s
strani principala zagotovljeno ustrezno podporo za opravljanje storitev, ki so predmet
naročila;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
ponudnik mora za prijavljene kadre predložiti
ustrezne certiﬁkate, ki dokazujejo usposobljenost za vzdrževanje v speciﬁkacijah
določene strojne in programske opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 2. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika
“Javna naročila”) ali s pisno zahtevo na naslov Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005
ob 12.30, na sedežu naročnika (Uprava RS
za javna plačila, Dunajska cesta 48, 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.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
lahko ponudniki postavijo preko spletnega
naslova www.praetor.si (v rubriki Vprašanja
in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 17. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Uprava RS za javna plačila
Ob-1463/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenski etnografski muzej, kontaktna
oseba: Irma Kmetič, Metelkova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-08-700,
faks 01/30-08-736, elektronska pošta:
uprava@etno-muzej.si, internetni naslov:
www.etno-muzej.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Slovenski etnografski muzej,
kontaktna oseba: Irma Kmetič, Metelkova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-08-700,
faks 01/30-08-736, elektronska pošta:
uprava@etno-muzej.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Slovenski etnografski muzej,
kontaktna oseba: Irma Kmetič, Metelkova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-08-700,
faks 01/30-08-736, elektronska pošta:
uprava@etno-muzej.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Slovenski
etnografski muzej, kontaktna oseba: Irma
Kmetič, Metelkova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-08-700, faks 01/30-08-736,
elektronska pošta: uprava@etno-muzej.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
ﬁzično in tehnično varovanje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje ﬁzičnega in tehničnega varovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Metelkova 2, 1000 Ljubljana, in sicer v dveh stavbah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 8-urno ﬁzično varovanje vse dni v letu
v varnostno nadzornem centru v razstavni
hiši,
– 12-urna receptorska služba vsak delavnik v poslovni stavbi,
– 12-urna receptorska služba vsak dan
vse dni v letu v razstavni hiši,
– prenos in vzdrževanje protivlomnih in
požarnih sistemov – 3 lokacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo z izbranim ponudnikom sklenila za 24 mesecev z možnostjo
enkratnega podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju ZzasV (Uradni list RS, št.
126/03).
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: po razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 18. 2. 2005.
Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT z vračunanim DDV.
Nakazila na račun št.: 01100-6030376834
pri UJP, z obveznim pripisom »sklic:
01-2005«.
Dokazilo o opravljenem nakazilu s točnim nazivom, naslovom in davčno številko
poslati po faksu 01/30-08-735.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: po razpisni dokumentaciji.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 12. uri; Slovenski etnografski muzej,
Metelkova 2, Ljubljana, sejna soba,
1. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Slovenski etnografski muzej
Ob-1575/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje in inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Tadeja Žlebir univ.
dipl. prav., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-81-84,
faks
01/306-81-78,
elektronska
pošta:
tadeja.zlebir@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40,
1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: internetni naslov: www.ddceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00623.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
zaradi gradnje HC na odseku KoperIzola.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC odsek Koper-Izola.
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: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 330.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) 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 spo-
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sobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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: 2004/00623.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 2. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 2. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 2. 2005
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-1579/05
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:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, faks 02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27-1B.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: neodvisno merjenje kakovosti storitev v notranjem poštnem prometu.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor izvajalca za neodvisno merjenje
kakovosti v poštnem prometu za obdobje
treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.32.30.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: neodvisno merjenje kakovosti v poštnem prometu za obdobje treh let.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
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 (v
višini 1,000.000 SIT) in bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri
delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe) in podizvajalce,
– vsaj eno referenčno potrdilo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.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.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 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 26. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 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: 17. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-1581/05
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 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-17/2004-S-BM.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve čiščenja prostorov za obdobje 5
let v ocenjeni vrednosti 550 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana na lokacijah: Studenec 48, Zaloška
cesta 29, Poljanski nasip 58.

II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
čiščenja prostorov za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti 550 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 5. 2005 in/ali konec
5. 5. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,5 mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5,5 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 odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– 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;
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– 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 mora za izvajanje predmeta
javnega naročila, zagotoviti stalno (40 ur
tedensko) prisotnost osebe z najmanj VI.
stopnjo izobrazbe na področju sanitarne
tehnologije na lokacijah izvajanja predmeta
javnega naročila, ki bo nadzirala in koordinirala delo čistilk na oddelkih (razvidno iz
obrazca – izjava);
– ponudnik mora za izvajanje predmeta
javnega naročila od dne začetka izvajanja
javnega naročila zagotoviti najmanj 50
delavcev (razvidno iz obrazca – izjava);
– ponudnik izjavlja, da ima sklenjeno
zavarovanje za civilno odgovornost pri zavarovalnici v višini najmanj 5 mio SIT (razvidno
iz obrazca – izjava);
– ponudnik mora imeti certiﬁkat iz skupine ISO 14000 in ISO 9000 (dokazuje s
kopijo certiﬁkata);
– ponudnik mora izkazati najmanj en
referenčni posel v zadnjih treh letih. Kot
referenčni posel šteje čiščenje primerljivega
stalno naseljenega objekta, kjer se čisti ob
prisotnosti uporabnikov (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:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-35999/04 z dne 24. 12.
2004.
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 – 80%,
2. reference – 20%,
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-17/2004-SBM.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 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;
– natančnejši način izbire najugodnejšega ponudnika glede meril je določen v
razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-1602/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Urad predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba: Tanja Pivk, Erjavčeva 17,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-13-40,
faks 01/478-13-64, elektronska pošta:
tanja.pivk@up-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: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava odlikovanj Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.21.21.00–0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz tehnične speciﬁkacije v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
V skladu z določili 97. člena ZJN-1 naročnik lahko odda javno naročilo storitev po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
izvajalcu, kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre za nove storitve, ki so ponovitev
podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec,
ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo,
vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je
bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu
in da od sklenitve prve pogodbe še niso pretekla tri leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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:
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1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države;
5. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
6. rok dobave – največ 8 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
5. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
6. rok dobave – največ 8 dni.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 100 točk,
2. rok dobave – 10 točk,
3. reference – 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 15. 2. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 2.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
33244020003-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2004 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. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2005
ob 10. uri; soba 133, Urad predsednika
Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Urad predsednika Republike Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 03-01/2005
Ob-1213/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Komen, kontaktna oseba: Blaž Turk, Komen 96, 6223
Komen, Slovenija, tel. 05/766-07-90, elektronska pošta: pgdkomen@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
novega gasilskega vozila s cisterno GVC
16/25 po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, razdeljena na sklope: sklop (A) podvozje z podaljšano kabino, sklop (B) nadgradnja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Sklop A (podvozje z podaljšano kabino)
– cena ponudbe – 50 točk,
– tehnična primernost – 34 točk,
– komenrcialne lastnosti ponudbe – 8
točk,
– prodajne aktivnosti – 8 točk.
Sklop B (nadgradnja po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije):
– cena ponudbe – 60 točk,
– tehnična primernost – 10 točk,
– komercialne lastnosti ponudbe – 19
točk,
– prodajne aktivnosti – 11 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: AC-Intercar d.o.o.,
kontaktna oseba: Golja Aleš, Baragova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/663-12-03,
faks 05/663-12-10, elektronska pošta:
ales.golja@ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,920.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: 3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 1. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo Komen
Št. 260-4/05-44
Ob-1216/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med., spec. radiolog,
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon., za pravna vprašanja:
Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica
Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-50/580,
faks 05/330-15-54, internetni naslov:
www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Teledirigiran RTG aparat za diaskopijo” (št.: 260-4/04).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava in montaža novega teledirigiranega rentgenskega aparata za slikanje pljuč, abdomna, žil in kosti po
speciﬁkaciji predmeta JN kot je določen
v razpisni dokumentaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,16 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 260-4/04 – objava
v Ur. l. RS, št. 64/04 z dne 11. 6. 2004:
Meditrade d.o.o., kontaktna oseba: predsednik uprave - Andrej Močan, član uprave - Branko Redek, Vodovodna 100,
1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-46-00, faks 01/568-43-40, elektronska pošta: info@meditrade.si, internetni
naslov: www.meditrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54,155.924 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:
2. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-15863/04 z dne 11. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2004.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-1223/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, tel. 01/242-10-07, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-10-05, faks 01/242-10-10.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN6-2004.
II.5) Kratek opis: nakup razvodno
naročniškega omrežja (RNO).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. JN6-2004: Telekom Slovenije, d.d., kontaktna oseba: Drago Janša,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-15-70, faks 01/434-45-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 124,314.200 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: JN6-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2005.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-1236/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31,
internetni
naslov:
www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/2004-B.
II.5) Kratek opis: dobava energetskega
transformatorja 20 MVA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. rok plačila,
3. reference,
4. kakovost ISO.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/2004-B: Eltima d.o.o.,
kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova
ulica 8A, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-30, faks 01/560-21-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,695.300 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23743/04 z dne 10. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Elektro Primorska, d.d.
Ob-1253/05
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, kontaktna oseba: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava, skladiščenje
in obnavljanje cepiv.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,6 mio 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. 08B/004: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, kontaktna oseba: prim. dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-14-10, faks 01/244-14-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
48,600.402 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: 08B/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 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: 11. 1. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 138/2004
Ob-1258/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Velenje, kontaktna oseba: Sovič Tončka, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-24-00, faks 03/898-24-10,
elektronska pošta: tonckas@volja.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava živil in prehrambenih artiklov po posameznih sklopih od 2005 do 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost je
37,537.000 SIT (za 12 mesecev).

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 – 1/2004 z dne 1. 10.
2004: Klasje Celje d.d., kontaktna oseba:
Andreja Regner, Milan Kukovič, Resljeva ul.
18, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-15-23,
faks 03/426-15-21, elektronska pošta:
andrejaregner@klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,036.597 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. JN – 1/2004 z
dne 1. 10. 2004: Era d.d., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/426-84-10,
faks 03/426-84-16, 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): cena 1,633.402 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – 1/2004 z dne 1. 10.
2004: Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-61-00, faks 01/524-56-59, elektronska pošta: www.zito@si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vena 543.129,95 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. JN – 1/2004 z dne 1. 10.
2004: Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat
Maribor, kontaktna oseba: Eva Merdausl,
Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
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 5,346.313,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – 1/2004 z dne 1. 10.
2004: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: srecotrope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,635.762,38 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. JN – 1/2004 z dne 1. 10.
2004: S.P. Plod d.o.o., kontaktna oseba:
Matej Goričan, Preloge 25, 2316 Zgornja
Ložnica, Slovenija, tel. 02/803-81-55, faks
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02/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,060.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – 1/2004 z dne 1. 10.
2004: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktni
osebi: Barbara Brojan, Igor Žinič, Testenova
55,
1234
Mengeš,
Slovenija,
tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-ručigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 308.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – 1/2004 z dne 1. 10.
2004: Mesnine Žerak d.o.o., Rogatec, kontaktna oseba: Branka Kores, Strmolska ul.
9,
3252
Rogatec,
Slovenija,
tel.
03/818-26-70, faks 03/582-73-24, elektronska
pošta:
franci.zerak@mesninezerak.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,109.970 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-1/2004 z dne 1. 10.
2004, Mariva, Marikultura d.o.o., kontaktna
oseba: Aleš Bolje, Liminjanska 111,
6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/677-10-21,
faks 05/677-10-20, elektronska pošta:
svetlana@mariva.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 865.000 SIT
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – 1/2004 z dne 1. 10.
2004: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., kontaktna oseba: Erika Kajtna, Kidričeva 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/734-43-50,
faks 03/734-43-66, elektronska pošta: kzlasko@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 751.405 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:
2. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 107/04
Ob-25921/04 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: 12. 1. 2005.
Vrtec Velenje

Stran

588 /

Št.

6 / 21. 1. 2005

Št. 43
Ob-1259/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KOPA-Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba Roman Potočnik, tel. 04/256-94-44, faks
04/256-94-42, www.klinika-golnik, Roman.Potocnik@klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1)Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3 JN / 2004 DENZ.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
aparata za merjenje gostote kosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno, plačilne pogoje in čas garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 JN / 2004 DENZ, Braintec d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,776.800 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: 3 JN / 2004-DENZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28169 z dne 22. 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: 12. 1. 2005.
KOPA-Golnik
Ob-1279/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Jasna
Ćetković, Ulica Stare pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20, faks
01/230-61-30,
elektronska
pošta:
lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni
naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 (sklop 1., 2., 3., 4. in 5):
Elektro Ljubljana d.d., kontaktna oseba:
Robert Jelenc, Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27, faks
01/430-69-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,434.770 SIT za vse
sklope skupaj.
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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:
16. 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-32903/04.
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: 12. 1. 2005.
Lekarna Ljubljana
Ob-1282/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska
cesta. 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00,
faks 03/562-61-22, elektronski naslov:
sbt.Trbovlje@SB-Trbovlje.si.,
kontaktna
oseba: Romana Humski, 1420 Trbovlje, Slovenija, faks 03/562-61-22.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: v skupini A: sveže meso
in izdelki iz mesa, v podskupini 1: sveže
meso – Mesni diskont Vidmar s.p., Trg borcev NOB 2, 1431 Dol pri Hrastniku.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,983.425,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: v skupini A: sveže meso
in izdelki iz mesa, v podskupini 2: izdelki iz
mesa – Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,965.520,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: v skupini B: mleko in
mlečni izdelki – Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,222.592,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: v skupini C: zmrznjena
živila, podskupini 1: zelenjava in sadje –
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,096.090,01 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: v skupini C: zmrznjena
živila, podskupini 2: zmrznjene ribe – Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 156.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: v skupini C: zmrznjena
živila, podskupini 3: zmrznjena jedila – Žito
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,840.064,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 1: žitarice in
mlevski izdelki – ERA d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 429.645,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 2: testenine
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 259.170,51 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 3: sokovi –
Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,230.784,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 4: vloženo
sadje zelenjava in marmelade – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 876.369,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 5: priloge,
omake, juhe – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 712.950,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 6: čaji –
Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 490.713,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 7: drugi
izdelki – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 419.889,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 8: ostalo
prehrambeno blago – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 556.164,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 9: ostala
živila – Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,455.305,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16: v skupini D: splošno
prehrambeno blago, podskupini 10: sveža
jajca – Jata Emona d.d., Agrokombinatska
84, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 160.722,58 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. 17: v skupini E: sadje in
zelenjava – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,377.143,95 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. 18: v skupini F: kruh in
pekovsko pecivo – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,698.951 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:
15. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24865/04.
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: 14. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-1392/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan,
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota,
Slovenija,
tel.
02/512-31-00,
faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
II.5) Kratek opis: prenosni anestezijski
aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 85%,
– plačilni pogoji – 12%,
– garancijska doba – 3%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-08/2004: Dräger Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Robert Pristavec, Nadgoriška cesta 19, 1231 Črnuče,
Slovenija,
tel.
01/561-22-63,
faks
01/561-22-65.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,947.500 SIT, ali
najnižja ponudba: 14,947.500 SIT, najvišja
ponudba: 14,947.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29921/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-1393/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan,
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota,
Slovenija,
tel.
02/512-31-00,
faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
II.5) Kratek opis: RTG aparat za slikanje
skeleta in pljuč.
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:
– ponudbena cena – 70%,
– kakovost in funkcionalnost – 17%,
– način plačila – 10%,
– garancijska doba – 3%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-07/2004: MEVI d.o.o.,
kontaktna oseba: Viljem Ekselenski, Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-82-50, faks 02/320-82-51, elektronska pošta: eviljem@mevi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,520.000 SIT, ali
najnižja ponudba: 20,967.000 SIT, najvišja
ponudba: 23,520.000 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:
2. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-26052/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-1410/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov:
www.ssz-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije naročnikom, ki so oddali pooblastilo Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 308,000.000 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:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Karmen Šmon, Ul. Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-83-204,
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: 273,520.000 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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11.
2004, Ob-30473/04.
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: 14. 1. 2005.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-1465/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola in vrtec dr. Ivana
Korošca, kontaktna oseba: Nataša
Lipovšek – Hrga, Paplerjeva 15, 1353
Borovnica, Slovenija, tel. 01/754-85-50,
faks 01/754-85-50, elektronska pošta:
os-borovnica@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: Mesarstvo
Blatnik d.o.o., Selska 46, Škoﬂjica; Litijska
mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,928.070 SIT; 5,202.075,90
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: 1,602.284,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ni bilo prejetih ponudb.
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: 136.449,60 SIT; 183.337,49
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: 3,501.366,44 SIT; 3,619.449,03
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: 4,652.449 SIT; 5,662.322,86
SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 304.451 SIT; 409.645,98 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: 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: 338.303 SIT; 480.529,41 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: 2,154.338,03 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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 753.914,45 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
Škoﬂjica; Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 171.158,75 SIT; 255.095,30
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; Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,870.102,52 SIT; 2,061.117,48
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,672.118,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: Vafra commerce d.o.o., Griže
125, Griže; Dentacom inženiring, d.o.o.,
Efenkova 61, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 388.008 SIT; 513.140,52 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: ostali izdelki za čiščenje: Pan Goslar
d.o.o., Brest 4, Ig; 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: 810.438,43 SIT; 838.542,12
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: Evropap d.o.o.,
Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala: cena: 1,183.788,60 SIT; 1,431.035,16
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: PVC vrečke: Dentacom inženiring,
d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 61.713 SIT; 140.964,96 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: potrošni material za pouk: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 346.127,20 SIT; 454.072,70
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: obrazci in tiskovine: DZS, d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana; Mladinska
knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 194.483,26 SIT; 547.634,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pisarniški material: Mladinska knjiga
Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana;
DZS, d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,053.930 SIT; 1,881.101,16
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: računalniški potrošni material: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 487.879,19 SIT; 607.759,26
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:
27. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 26.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 5. 11. 2004,
Ob-30507/04.
Osnovna šola in vrtec dr. Ivana Korošca
Ob-1583/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktni
osebi: Darja Blatnik 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.98.13.00-1.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za
nabavo blaga po omejenem postopku –
nabava 4,000.000 litrov ustekleničene
vode za pitje in pripravo hrane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02B/2004: Radenska d.d.
Radenci, kontaktna oseba: Slavica Lešnik,
Zdraviliško naselje 14, 9502 Radenci, Slovenija, tel. 02/520-36-38, faks 02/520-36-26,
internetni naslov: www.radenska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47,38 SIT/liter.
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. 02B/2004: Pivovarna
Union d.d., kontaktna oseba: Jurij Jež, Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-17-301, faks 01/47-17-302.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53,7778 SIT/liter.
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. 02B/2004: Karanta Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Miran Jovan,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/28-00-700, faks 01/28-00-728.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,50 SIT/liter.
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. 02B/2004: Dana d.d., kontaktna oseba: Lucija Kulovec, Glavna cesta
34, 8233 Mirna, Slovenija, tel. 07/34-62-200,
faks 07/34-62-210, elektronska pošta:
dana@dana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30 SIT/liter.
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:
3. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-11126/04 z dne 30. 4. 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: 17. 1. 2005.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-1586/05
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
01/477-96-98,
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 1/05.
II.5) Kratek opis: dobava osebne varovalne opreme.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena brez DDV: 60%,
– plačilni pogoji: 20%,
– dobavni rok: 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B 1/05: Gumiks d.o.o.,
Podgorje 120, 1240 Kamnik, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,999.440 SIT; najnižja ponudba: 11,999.440 SIT, najvišja
ponudba: 11,999.440 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 1/05: Asteko d.o.o.,
Vojkova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,944.500 SIT; najnižja ponudba: 5,944.500 SIT, najvišja
ponudba: 7,955.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 117 z dne 29. 10.
2004, Ob-29124/04.
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: 17. 1. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-1608/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska
cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunalatrbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/04 B.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 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. 04/04 B: Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/23-04-000,
faks
01/23-12-542,
internetni
naslov:
www.elektro-ljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71.322,70 EUR.

Št.

6 / 21. 1. 2005 /

Stran

591

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: 04/04 B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29759/04.
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: 18. 1. 2005.
Komunala Trbovlje d.o.o.

Gradnje
Ob-1221/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris Stupar, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-01-00,
faks 05/660-02-10, elektronska pošta:
posta.oizola@izola.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50 500, 50 500,1.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalne in
meteorne kanalizacije v naselju Malija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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: ECO TIM Corporation d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Lahajnar, Krožna c. 56,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/630-08-00,
faks 05/630-08-01, elektronska pošta:
grafist@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 61,940.799 SIT, najnižja
ponudba: 61,940.799 SIT, najvišja ponudba
86,815.920 SIT.
Valuta: 3. 3. 2005.
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. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
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: 11. 1. 2005.
Občina Izola
Št. 9/05
Ob-1222/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, tel. 01/242-10-07, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-10-05, faks 01/242-10-10.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Streha ŠD-4.
II.5) Kratek opis: sanacija strehe bloka
ŠD-4, Cesta v Mestni log 72, Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 90 točk,
2. reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: streha ŠD-4: Armat, d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Kek, Šentjanž,
Birna vas 7a, 8297 Šentjanž, Slovenija, tel.
07/393-34-00, faks 07/393-34-19.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,295.870 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: 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: streha ŠD-4.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-30356/04 z dne 12. 11. 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: 12. 1. 2005.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-1224/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, tel. 01/242-10-07, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-10-05, faks 01/242-10-10.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: slikopleskarska dela
2004.
II.5) Kratek opis: slikopleskarska dela
na objektih Študentskih domov v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 90 točk,
2. reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: slikopleskarska dela 2004:
Cerkovnik, d.o.o., kontaktna oseba: Borut
Meke, Na Roje 3, 1275 Šmartno pri Litiji,
Slovenija,
tel.
01/899-25-13,
faks
01/898-78-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,259.920 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: slikopleskarska dela
2004.
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; Ob-30361/04 z dne 12. 11. 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: 11. 1. 2005.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 110-1/05
Ob-1412/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00349.
II.5) Kratek opis: sanacija brežin Polica
in Mali vrh na AC odseku Malence–
Šmarje Sap–Višnja gora; sklop 1: sanacija brežin 6L, 7L Polica in sklop 2: sanacija brežine Mali vrh.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 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: sklop 1: J.V. Puh d.d. + CP Ljubljana,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 244,926.510,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop 2: J.V. Puh d.d. + CP Ljubljana,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala: 42,401.930,12 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 93/2004 z dne 20. 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: 11. 1. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-1466/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Vavtar, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-54-40, faks 01/729-54-50.

II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: investicijsko vzdrževalna
dela na kanalizaciji Mlake – II. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,847.964 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena, dolžina
izvedenih kanalov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 08/04: Elicom d.o.o., kontaktna oseba: Alija Čamil, Ljubljanska cesta
106a, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,847.964 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 08/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Storitve
Ob-1212/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-16,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.11.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN13/04-REZ.
II.5) Kratek opis: organizacija in izvedba
transporta 18.191.820 litrov dieselskega
goriva iz Speyerja v Lendavo.
Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti v
ponudbenih dokumentacijah obeh ponudnikov je naročnik ponudbi zavrnil kot nepravilni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost je znašala
217,461.840 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 1783/04 Ob-32156/04 z dne
26. 11. 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: 11. 1. 2005.
ZORD Slovenija
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Ob-1220/05
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.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-061/2004-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje HP Compaq Intel strežnikov in DLT
knjižnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,000.000 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-061/2004-1L-ODP/S:
ECS d.o.o., kontaktna oseba: Franc Škedelj,
Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/588-71-55, faks 01/588-71-70, elektronska pošta: Anton.zvanut@ecs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 681.813,60 SIT (z
DDV) za mesečni pavšal, najnižja ponudba,
najvišja ponudba: 768.231 SIT – mesečni
pavšal.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-061/2004-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2004.
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-30313/04.
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: 12. 1. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 5/2005
Ob-1251/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba:
Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
Slovenija,
tel.
03/89-95-400,
faks
03/58-69-039,
elektronska
pošta:
ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: B1 KAT 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/04.
II.5) Kratek opis: zobotehnične storitve
– standardne in nadstandardne.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo se razveljavi, ponudniki ponudili enake cene, naročnik ni mogel izbrati
najugodnejšega ponudnika, naročnik bo
razpis ponovil: javno naročilo št. 04/04:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba:
Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
Slovenija,
tel.
03/89-95-400,
faks
03/58-69-039,
elektronska
pošta:
ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2004.
VI.4) število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 122, Ob-30725 z dne 12. 11.
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: 11. 1. 2005.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-1255/05
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. 03/780-01-00, faks 03/780-02-00,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): Priloga I B ZJN-1,
številka kategorije: 27.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pranje perila.
II.5) Kratek opis: odvoz, sortiranje, pranje, dezinﬁciranje, likanje, zlaganje in
dostava perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,500.000 SIT za obdobje od 1. 2.
2005 do 31. 12. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
kilogram opranega perila za leto 2005.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Bistra, kemična čistilnica in pralnica, d.o.o., Škofja Loka, kontaktna oseba: Peter Klemenc, univ. dipl. ekon.,
Spodnji trg 12, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
tel. 04/511-17-43, faks 04/511-17-45, elektronska pošta: bistra@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
9,135.000 SIT, najvišja ponudba: 10,150.000
SIT (za leto 2005).
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:
8. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4, od tega
1 nepravilna ponudba.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 108-109 z dne
8. 10. 2004, Ob-26854/04, št. 491/04, stran
6802,
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje javnega
naročila: začetek 1. 2. 2005 in konec 31. 12.
2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 1. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-1409/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
1. Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o.; 2. Nepremičnine Celje, d.o.o., Celje, kontaktna
oseba: 1. Robert Peternelj; 2. Janko Arnuš, 1. Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; 2. Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 1. 01/300-88-11; 2. 03/426-51-00, faks
1. 01/431-83-32; 2. 03/426-51-34, elektronska pošta: 1. info@ns-piz.si; 2. nepremicnine@celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2004 S.
II.5) Kratek opis: notranja oprema
kuhinj, kopalnic in skupnega prostora v
objektu s 27 oskrbovanimi stanovanji ob
Kajuhovi ulici v Celju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004 S: Atlas Oprema
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Parkelj,
Samova 12a, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/431-40-37,
faks
01/431-52-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,285.576 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: 1/2004 S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 108 z dne 8. 10. 2004,
Ob-26920/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 1. 2005.
1. Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.;
2. Nepremičnine Celje, d.o.o., Celje
Št. 29112/03-403-5/2004
Ob-1609/05
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, Generalna policijska uprava, kontaktna oseba: Mateja
Robljek, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-56-53, faks
++386/1/472-56-35, elektronska pošta:
mateja.robljek@policija.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1530/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je zagotavljanje varnosti poštnih
pošiljk za določene varovane osebe in
objekte ter državne organe v Republiki
Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,666.666,67 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. 1530/04: Pošta Slovenije
d.d., kontaktna oseba: Mira Podgorelec,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
++386/2/449-20-00, faks ++386/2/449-21-11,
elektronska pošta: info@posta.si, internetni
naslov: www.posta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,666.666,67 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.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, Generalna policijska uprava

Mednarodni razpisi
Št. 144/01/05

Ob-1442/05

Razveljavitev razpisa
za izbor gradbenih del
Modernizacija SV naprav na progi
Divača–Koper
1. Številka objave: EuropeAid/119745/
D/W/SI.
2. Datum objave: 23. 4. 2004.
3. Program: ISPA 2001/SI/16/P/PT/002.
4. Naročnik: Javna Agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor, Slovenija.
5. Dodatne informacije: naročnik je
zaradi nepravilnosti v postopku, predvsem v
smislu zagotavljanja konkurenčnosti, razveljavil razpis za izbor ponudnika.
Opombe: kolikor bo postopek pridobivanja ponudb ponovljen, bo objavljen nov javni
razpis. Vloge ali zahteve po dodatnih informacijah na tej stopnji niso možne.
Javna agencija za železniški promet RS
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Št. 144/01/05
Ob-1443/05
Cancellation of works tender procedure
Modernisation of signalling and safety
devices on railway line Divača – Koper
1. Publication reference: EuropeAid/
119745/D/W/SI.
2. Publication date: April 23rd, 2004.
3. Programme: ISPA 2001/SI/16/P/
PT/002.
4. Contracting Authority: Public Agency
for Rail Transport in the Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenia.
5. Other information: the Contracting
Authority cancelled the award procedure
due to irregularities in the procedure, in particular in the sense of prevention of fair competition.
Remarks: If the tender procedure for this
project is restarted, another procurement
notice will be published.
No applications or requests for further
information should be sent at this stage.
Public Agency for Rail Transport
in the Republic of Slovenia
Ob-1454/05
Povabilo k oddaji ponudbe
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin ključno podpira področje nempremičnin in vodenje ustrezne nepremičninske politike, ki zahteva urejene nepremičninske
evidence. Te so ena od podlag za delovanje
trga z nepremičninami in eden prvih pogojev
za uspešnejši prehod v tržno gospodarstvo.
Enotno evidentiranje nepremičnin in kakovostni podatki o nepremičninah so podlaga za
gospodarjenje s prostorom, vodenje zemljiške
politike, vrednotenje in obdavčitev nepremičnin, evidentiranje stvarnih pravic na nepremičninah, prostorsko opredeljevanje podatkov,
statistična izkazovanja in za druge namene.
Evidentiranje nepremičnin je kompleksna
naloga, povezana z različnimi nameni uporabe, različnimi uporabniki informacij ter z
različnimi državnimi institucijami, v okvir
katerih evidentiranje sodi.
V okviru aktivnosti na podprojektu 'Zemljiška knjiga' so bile izdelane študije za racionalizacijo postopkov in kupljena je bila
ustrezna oprema za potrebe delovanja zemljiške knjige. V Program odprave zemljiškoknjižnih zaostankov na posameznih sodiščih
je vključena skupina vnašalcev in administratorjev, manager ter mangement konzultanta.
Izključni namen tega razpisa je dobava
in instalacija strojne opreme ter pripadajoče
standardne programske opreme za potrebe
zemljiškoknjižnih referentov, sodnikov in za
kioske na zemljiškoknjižnih sodiščih.
Oznaka kredita: IBRD 4498-0 SLO
Računalniška oprema za Zemljiško
knjigo
SC_2.1L_ICB1
1. To vabilo k oddaji ponudb sledi javnemu pozivu (General Procurement Notice;
GPN) za ta projekt, ki je bil objavljen v Development Businessu št. 588, 16. avgusta
2002 in št. 628, 16. aprila 2004.
2. Republika Slovenija je prejela posojilo
Mednarodne banke za obnovo in razvoj za
ﬁnanciranje Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin in namerava del sredstev

tega posojila porabiti za ﬁnanciranje pogodb,
ki izhajajo iz tega Povabila k oddaji ponudb:
Računalniška oprema za Zemljiško knjigo,
SC_2.1L_ICB1.
3. Vrhovno sodišče RS je nosilec projekta in vabi ponudnike, ki izpolnjujejo
pogoje, k oddaji obvezujočih ponudb za tri
sklope: LOT 1 Tiskalniki, LOT 2 Osebni
računalniki, LOT 3 Razvojne delovne
postaje.
Ponudniki morajo izpolnjevati sledeče
minimalne pogoje:
– v zadnjih štirih letih je ponudnik
uspešno izpolnil naloge izhajajoče iz treh
pogodb, ki so pokrivale dobavo opreme in
zagotavljanje tehnične podpore za IT
sisteme s podobnimi funkcionalnimi / tehničnimi lastnostmi in v obsegu, ki je primerljiv
za vsak posamezen LOT, za katerega se
oddaja ponudbo.
– za LOT 1, 216 tiskalnikov v multi –
lokacijskem okolju.
– za LOT 2, 400 osebnih računalnikov v
multi – lokacijskem okolju.
– ponudniki lahko oddajo ponudbe za
enega ali več LOTov.
– V primeru, da odda ponudbo skupina
ponudnikov organizirana kot Joint Venture,
morajo vsi skupaj izpolnjevati minimalne
pogoje.
4. Razpis bo potekal po postopku 'International Competitive Bidding (ICB)' predpisanem v Navodilih Svetovne banke: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits
in je odprt za vse ponudnike iz vseh držav
upravičenk, kot je določeno v Navodilih.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v Projektni pisarni
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin. Razpisna dokumentacija je na ogled
na spodaj navedenem naslovu pod št. 1,
vsak delavnik med 8. in 15. uro.
6. Zainteresirani ponudniki pisno zahtevajo razpisno dokumentacijo v angleščini na
spodaj navedenem naslovu pod št. 1. Dokumentacija bo zainteresiranim izročena /
poslana ob predložitvi potrdila o plačilu
nepovratne takse v višini 28.000 SIT oziroma 117 EUR oziroma 154 USD.
Način plačila:
– tolarsko nakazilo se izvede z vplačilom
na račun Ministrstva za ﬁnance RS št.
011-008450002549, sklic 18 – 41114 –
713007, namen SC_2.1L_icb1.
– nakazilo v EUR in USD se izvede z
vplačilom na naslov Banke Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana; SWIFT: BSLJSI
2X IBAN: SI 56; št. bančnega računa
011008450002549; sklic: 18 – 41114 –
713007, namen SC_2.1L_icb1.
Razpisna dokumentacija bo v tujino
poslana z letalsko pošto, zainteresiranim iz
Slovenije pa bo poslana z redno pošto.
7. Informativni dan, namenjen vsem
potencialnim ponudnikom, bo 31. januarja
2005 ob 13. uri, na spodnjem naslovu št. 3.
8. Ponudbe ponudniki predložijo na
spodaj navedenem naslovu št. 1 najkasneje
do 22. februarja 2005 do 13. ure po lokalnem času.
9. Vsi ponudbniki morajo k ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponube v
višini
za LOT 1: 2,074.000 SIT
za LOT 2: 2,304.000 SIT
za LOT 3: 100.800 SIT.
Za ponudbo, ki pokriva vse tri LOTe,
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 4,479.000 SIT.
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Bančna garancija je lahko predložena
tudi v ekvivalentni višini v konvertibilni
valuti.
10. Prepozno prispele ponudbe bodo
vrnjene ponudnikom.
11. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
22. februarja ob 13. uri na spodaj navedenem naslovu št. 2.
Naslov št. 1: Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Jelena Nikolić, Zemljemerska ulica 12, soba 2N6, SC_2.1L_
icb1, LOT št. ........, SI -1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 478 4922, faks
+386 1 478 4822, e-mail: rerm.pco@gov.si.
Naslov št. 2: Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Zemljemerska ulica 12,
Konferenčna soba P22, SI -1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386 1 478 4922, faks
+386 1 478 4822, e-mail: rerm.pco@gov.si.
Naslov št. 3: Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko,
Simona Štuhec, Tavčarjeva 9, Center za
informatiko, predavalnica, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 366-42-00, faks:
+386 1 366-43-00.
12. Potencialne ponudnike opozarjamo:
(i) da morajo v ponudbi predložiti potrdilo, da je vsa programska oprema licenčna
ali pa da je lasti ponudnika;
(ii) da se kršitve smatrajo za goljuﬁjo, ki
je med drugim kaznovana tudi s prepovedjo
kandidiranja na prihodnjih razpisih, ﬁnanciranih s strani Svetovne Banke.
Geodetska uprava RS
Ob-1455/05
Invitation for Bids
Republic of Slovenia
Real Estate Modernization Project
The Real Estate Registration Modernization Project plays an important role in supporting the sector by improving real property
rights identiﬁcation and the registration system. The project also facilitates greater
security in land holding, contributing to a
more predictable investment environment.
The project development objective is to
improve the efﬁciency and effectiveness of
real estate administration systems in Slovenia. This will include improvement of the
real estate registration system, upgrading
the legal framework for real estate transactions, establishment of an agricultural land
use monitoring system to meet European
Union accession requirements, and designing and testing of a market-based real property tax and valuation system.
This subproject deals with improvements
in the functioning of the Land Register. Components include various consultancy assignments, activities in backlog mitigation and
procurement of necessary computer equipment.
The objective of this procurement is only
the supply and installation of hardware and
off-the-shelf software for the Land Register
registrars, judges and kiosks.
Loan No. IBRD 4498-0 SLO
Land Registry Work Place Equipment
SC_2.1L_ICB1
1. This Invitation for Bids (IFB) follows
the General Procurement Notice (GPN) for
this project that appeared in Development
Business, issue no. 588 of August 16th, 2002
and 628 of April 16th, 2004.

2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development toward
the cost of the Real Estate Registration
Modernization Project, and it intends to
apply part of the proceeds of this loan to
payments under the agreement(s) resulting
from this IFB: Computer Equipment for Land
Registry, SC_2.1L_ICB1.
3. The Supreme Court of the Republic of
Slovenia serves as the implementing agency
for the project and now invites sealed bids
from eligible Bidders for LOT 1 Printers, LOT
2 Personal Computers, LOT 3 Development
Workstations.
Bidders should meet the following minimum qualiﬁcation criteria:
– during the past four (4) years, the Bidder must have completed three (3) successful contracts involving the supply installation
and provision of technical support for IT systems of similar functional/technical characteristics and of a scale comparable to the
LOT for which the bid is being submitted.
– for LOT 1, 216 printers in a multi –
location environment.
– for LOT 2, 400 personal computers in
a multi – location environment.
– Bidders may submit Bids for one or
more Lots.
– In the case of Joint Ventures, the Joint
Venture as a whole is responsible for meeting this requirement.
4. Bidding will be conducted using the
International Competitive Bidding (ICB) procedures speciﬁed in the World Bank’s
Guidelines: Procurement under IBRD Loans
and IDA Credits and is open to all Bidders
from eligible source countries as deﬁned in
the Guidelines.
5. Interested eligible Bidders may obtain
further information in the Project Co-ordination Ofﬁce and inspect the bidding documents at the address No.1 given below from
8.00 AM to 3.00 PM (every working day).
6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
Bidders on the submission of a written application to the address No.1 below and upon
payment of a nonrefundable fee of 28.000
SIT or 117 EUR or 154 USD.
The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to account of
Ministry of ﬁnance Rebublic of Slovenia
number 011-008450002549, reference no.
18 – 41114 – 713007, the purpose of payment: SC_2.1L_icb1
– for EUR, USD deposit to: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana
SWIFT: BSLJSI 2X IBAN: SI 56; account
number: 011008450002549; Ref.no.: 18 –
41114 – 713007, the purpose of payment:
SC_2.1L_icb1.
The document will be sent by airmail for
overseas and surface mail for local delivery.
7. A pre-bid meeting which potential bidders may attend will be held on date January 31st, 2005 at 1:00 PM, address No.3.
8. Bids must be delivered to the address
No.1 below at or before 1:00 PM (local time)
February 22, 2005.
9. All bids must be accompanied by a bid
security of not less than for
LOT 1: 2,074.000 SIT
LOT 2: 2,304.000 SIT
LOT 3: 100.800 SIT.
For a Bid for all LOTs together, Bidder
should provide a single Bid security in
amount 4,479.000 SIT.
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Or an equivalent amount in a freely convertible currency.
10. Late bids will be rejected.
11. Bids will be opened in the presence
of the Bidders’ representatives who choose
to attend at the address No.2 below on date
February 22,2005 at 1:00 PM.
Address No. 1: Real Estate Registration
Modernization Project, Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slovenia,
Ms. Jelena Nikolić, Zemljemerska ulica 12,
Room 2N6, SC_2.1L_icb1, LOT no.........,
SI - 1000 Ljubljana, Slovenia, Phone:
+386 1 478 4922, Fax: +386 1 478 4822,
e-mail: rerm.pco@gov.si.
Address No. 2: Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia, Real
Estate Registration Modernization Project,
Zemljemerska ulica 12, Conference room
P22, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia, Phone:
+386 1 478 4922, Fax: +386 1 478 4822,
e-mail: rerm.pco@gov.si.
Address No. 3: Real Estate Registration
Modernization Project, Supreme Court of
the Republic of Slovenia, Centre for IT, Ms.
Simona Štuhec, Tavčarjeva 9, Center for IT,
class room, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
Phone: +386 1 366-42-00, Fax: +386 1
366-43-00.
12. The attention of prospective Bidders
is drawn to
(i) the fact that they will be required to
certify in their bids that all software is either
covered by a valid license or was produced
by the Bidder and
(ii) that violations are considered fraud,
which is, among other remedies, punishable
by potential blacklisting from participation in
future World Bank – ﬁnanced procurement.
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia
Ob-1456/05
Povabilo k oddaji ponudbe
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin ključno podpira področje nepremičnin in vodenje ustrezne nepremičninske
politike, ki zahteva urejene nepremičninske
evidence. Te so ena od podlag za delovanje
trga z nepremičninami in eden prvih pogojev
za uspešnejši prehod v tržno gospodarstvo.
Enotno evidentiranje nepremičnin in kakovostni podatki o nepremičninah so podlaga
za gospodarjenje s prostorom, vodenje
zemljiške politike, vrednotenje in obdavčitev
nepremičnin, evidentiranje stvarnih pravic
na nepremičninah, prostorsko opredeljevanje podatkov, statistična izkazovanja in za
druge namene.
Evidentiranje nepremičnin je kompleksna
naloga, povezana z različnimi nameni uporabe, različnimi uporabniki informacij ter z
različnimi državnimi institucijami, v okvir
katerih evidentiranje sodi.
V okviru aktivnosti na podprojektu 'Zemljiška knjiga' so bile izdelane študije za racionalizacijo postopkov in kupljena je bila ustrezna
oprema za potrebe delovanja zemljiške knjige.
V Program odprave zemljiškoknjižnih zaostankov na posameznih sodiščih je vključena skupina vnašalcev in administratorjev, manager
ter management konzultanta.
Izključni namen tega razpisa je dobava
in instalacija centralne strojne opreme ter
pripadajoče standardne programske opreme
za potrebe zemljiške knjige.
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Oznaka kredita: IBRD 4498-0 SLO
Centralna računalniška oprema za
Zemljiško knjigo
SC_2.1L_ICB2
1. To vabilo k oddaji ponudb sledi javnemu pozivu (General Procurement Notice;
GPN) za ta projekt, ki je bil objavljen v Development Businessu št. 588, 16. avgusta
2002 in št. 628, 16. aprila 2004.
2. Republika Slovenija je prejela posojilo
Mednarodne banke za obnovo in razvoj za
ﬁnanciranje Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin in namerava del sredstev
tega posojila porabiti za ﬁnanciranje pogodb,
ki izhajajo iz tega Povabila k oddaji ponudb:
Računalniška oprema za Zemljiško knjigo,
SC_2.1L_ICB2.
3. Vrhovno sodišče RS je nosilec projekta in vabi ponudnike, ki izpolnjujejo
pogoje, k oddaji obvezujočih ponudb za serverje.
Ponudniki morajo izpolnjevati sledeče
minimalne pogoje:
– v zadnjih štirih letih je ponudnik
uspešno izpolnil naloge izhajajoče iz treh
pogodb, ki so pokrivale dobavo opreme in
zagotavljanje tehnične podpore za IT
sisteme s podobnimi funkcionalnimi / tehničnimi lastnostmi in v obsegu, ki je primerljiv z
razpisom, za katerega se oddaja ponudbo:
· 1 podatkovni strežnik, 2 aplikacijska
strežnika in podatkovni sistem SAN v kompleksnem aplikacijskem okolju.
– V primeru, da odda ponudbo skupina
ponudnikov organizirana kot Joint Venture,
morajo vsi skupaj izpolnjevati minimalne
pogoje.
4. Razpis bo potekal po postopku 'International Competitive Bidding (ICB)' predpisanem v Navodilih Svetovne banke: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits
in je odprt za vse ponudnike iz vseh držav
upravičenk, kot je določeno v Navodilih.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v Projektni pisarni
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin. Razpisna dokumentacija je na ogled
na spodaj navedenem naslovu pod št. 1,
vsak delavnik med 8. in 15. uro.
6. Zainteresirani ponudniki pisno zahtevajo razpisno dokumentacijo v angleščini na
spodaj navedenem naslovu pod št. 1. Dokumentacija bo zainteresiranim izročena /
poslana ob predložitvi potrdila o plačilu
nepovratne takse v višini 28.000 SIT oziroma 117 EUR oziroma 154 USD.
Način plačila:
– tolarsko nakazilo se izvede z vplačilom
na račun Ministrstva za ﬁnance RS št.
011-008450002549, sklic 18 – 41114 –
713007, namen SC_2.1L_ICB2,
– nakazilo v EUR in USD se izvede z
vplačilom na naslov Banke Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana; SWIFT: BSLJSI
2X IBAN: SI 56; št. bančnega računa
011008450002549; sklic: 18 – 41114 –
713007, namen SC_2.1L_ICB2.
Razpisna dokumentacija bo v tujino
poslana z letalsko pošto, zainteresiranim iz
Slovenije pa bo poslana z redno pošto.
7. Informativni dan, namenjen vsem
potencialnim ponudnikom, bo 31. januarja
2005 ob 15. uri, na spodnjem naslovu št. 3.
8. Ponudbe ponudniki predložijo na
spodaj navedenem naslovu št. 1 najkasneje
do 22. februarja 2005 do 14. ure po lokalnem času.
9. Vsi ponudniki morajo k ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,680.000 SIT.
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Bančna garancija je lahko predložena
tudi v ekvivalentni višini v konvertibilni
valuti.
10. Prepozno prispele ponudbe bodo
vrnjene ponudnikom.
11. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
22. februarja ob 14. uri na spodaj navedenem naslovu št. 2.
Naslov št. 1: Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Jelena Nikolić, Zemljemerska ulica 12, Soba 2N6, SC_2.1L_ICB2
SI -1000 Ljubljana, Slovenija, telefon:
+386/1/478-49-22, faks: +386/1/478-48-22,
e-mail: rerm.pco@gov.si;
Naslov št. 2: Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve
evidentiranja nepremičnin Zemljemerska ulica 12, Konferenčna soba P22,
SI -1000 Ljubljana, Slovenija, telefon:
+386/1/478-49-22, faks: +386/1/478-48-22,
e-mail: rerm.pco@gov.si;
Naslov št. 3: Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko,
Simona Štuhec, Tavčarjeva 9, Center za
informatiko, predavalnica, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386/1/366-42-00,
faks: +386/1/366-43-00.
12. Potencialne ponudnike opozarjamo
(i) da morajo v ponudbi predložiti potrdilo, da je vsa programska oprema licenčna
ali pa da je lasti ponudnika,
(ii) da se kršitve smatrajo za goljuﬁjo, ki
je med drugim kaznovana tudi s prepovedjo
kandidiranja na prihodnjih razpisih, ﬁnanciranih s strani Svetovne Banke.
Geodetska uprava RS
Ob-1457/05
Invitation for Bids
Republic of Slovenia
Real Estate Modernization Project
The Real Estate Registration Modernization Project plays an important role in supporting the sector by improving real property
rights identiﬁcation and the registration system. The project also facilitates greater
security in land holding, contributing to a
more predictable investment environment.
The project development objective is to
improve the efﬁciency and effectiveness of
real estate administration systems in Slovenia. This will include improvement of the
real estate registration system, upgrading
the legal framework for real estate transactions, establishment of an agricultural land
use monitoring system to meet European
Union accession requirements, and designing and testing of a market-based real property tax and valuation system.
This subproject deals with improvements
in the functioning of the Land Register. Components include various consultancy assignments, activities in backlog mitigation and
procurement of necessary computer equipment.
The objective of this procurement is
ONLY the supply and installation of central
server hardware and off-the-shelf software
for the Land Register.
Loan No. IBRD 4498-0 SLO
Land Registry Server Equipment
SC_2.1L_ICB2
1. This Invitation for Bids (IFB) follows
the General Procurement Notice (GPN) for
this project that appeared in Development
Business, issue no. 588 of August 16th, 2002
and 628 of April 16th, 2004.

2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development toward
the cost of the Real Estate Registration
Modernization Project, and it intends to
apply part of the proceeds of this loan to
payments under the agreement(s) resulting
from this IFB: Computer Equipment for Land
Registry, SC_2.1L_ICB2.
3. The Supreme Court of the Republic of
Slovenia serves as the implementing agency
for the project and now invites sealed bids
from eligible Bidders for Servers.
Bidders should meet the following minimum qualiﬁcation criteria:
– during the past four years, the Bidder
must have completed three successful contracts involving the supply installation and
provision of technical support for IT systems
of similar functional/technical characteristics
and of a scale comparable to the tender for
which the bid is being submitted:
– 1 data server, 2 application servers
and a disk storage system in a complex
application environment.
– In the case of Joint Ventures, the
Joint Venture as a whole is responsible for
meeting this requirement.
4. Bidding will be conducted using the
International Competitive Bidding (ICB) procedures speciﬁed in the World Bank’s
Guidelines: Procurement under IBRD Loans
and IDA Credits and is open to all Bidders
from eligible source countries as deﬁned in
the Guidelines.
5. Interested eligible Bidders may obtain
further information in the Project Co-ordination Ofﬁce and inspect the bidding documents at the address No.1 given below from
8.00 AM to 3.00 PM (every working day).
6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
Bidders on the submission of a written application to the address No.1 below and upon
payment of a nonrefundable fee of 28.000
SIT or 117 EUR or 154 USD.
The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to account of
Ministry of ﬁnance Rebublic of Slovenia
number 011-008450002549, reference no.
18-41114-713007, the purpose of payment:
SC_2.1L_ICB2,
– for EUR, USD deposit to: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana; SWIFT:
BSLJSI 2X IBAN: SI 56; account number:
011-008450002549;
Ref.no.:
18-41114-713007, the purpose of payment:
SC_2.1L_ICB2.
The document will be sent by airmail for
overseas and surface mail for local delivery.
7. A pre-bid meeting which potential bidders may attend will be held on date January 31, 2005 at 3:00 PM, address No.3.
8. Bids must be delivered to the address
No. 1 below at or before 2:00 PM (local time)
February 22, 2005.
9. All bids must be accompanied by a bid
security of not less than for 1.680.000,00
SIT or an equivalent amount in a freely convertible currency.
10. Late bids will be rejected.
11. Bids will be opened in the presence
of the Bidders’ representatives who choose
to attend at the address No. 2 below on date
February 22nd, 2005 at 2:00 PM.
Address No. 1: Real Estate Registration
Modernization Project, Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ms. Jelena Nikolić, Zemljemerska ulica 12,
Room 2N6, SC_2.1L_ICB2, SI -1000
Ljubljana,
Slovenia,
Phone:
+386/1/478-49-22, Fax: +386/1/478-48-22,
E-mail: rerm.pco@gov.si;
Address No. 2: Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia, Real
Estate Registration Modernization Project,
Zemljemerska ulica 12, Conference room
P22, SI -1000 Ljubljana, Slovenia, Phone:
+386/1/478-49-22, Fax: +386/1/478-48-22,
E-mail: rerm.pco@gov.si;
Address No. 3: Real Estate Registration
Modernization Project, Supreme Court of
the Republic of Slovenia, Centre for IT, Ms.
Simona Štuhec, Tavčarjeva 9, Center for IT,
class room SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
Phone:
+386/1/366-42-00,
Fax:
+386/1/366-43-00.
12. The attention of prospective Bidders
is drawn to
(I) the fact that they will be required to
certify in their bids that all software is either
covered by a valid license or was produced
by the Bidder and
(II) that violations are considered fraud,
which is, among other remedies, punishable
by potential blacklisting from participation in
future World Bank – ﬁnanced procurement.
Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia
Št. 82/2005
Ob-1399/05
Na podlagi določil 10. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto
2005 (Ur. l. RS, št. 140/04) in sklepa župana
št. K3531-1/2005 z dne 12. 1. 2005, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih
projektov v MO Koper za leto 2005
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
soﬁnanciranje okoljskih in naravovarstvenih
ozaveščevalnih projektov v Mestni občini
Koper za leto 2005, s katerimi se dosega
večjo obveščenost, boljše razumevanje in
dvigovanje ozaveščenosti na področju varstva okolja in narave.
Razpis je namenjen soﬁnanciranju okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih
projektov, ki se bodo izvajali na območju
Mestne občine Koper in sicer društvom,
zavodom, ustanovam ali drugim organizacijam, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten.
2. Merila in kriteriji
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
vlog:
– usklajenost vsebine in ciljev projekta s
predmetom razpisa (20 točk),
– kakovost projekta (30 točk),
– ﬁnančni načrt in stroškovna učinkovitost (20 točk),
– reference izvajalca projekta (20 točk),
– stopnja doseganja ciljnih javnosti v
okviru predlaganega projekta (20 točk),
– raven projekta (10 točk).
Za soﬁnanciranje bodo izbrani predvsem projekti, ki se bodo izvajali na lokalnem nivoju z namenom prispevati k doseganju ciljev na področju varstva okolja,
skladnih z Nacionalnim programom varstva
okolja in bodo seznanjali in ozaveščali
ciljne javnosti – deležnike (otroke in mladino, lokalno skupnost, širšo javnost,
potrošnike) o:

– možnih aktivnostih posameznih ciljnih
skupin za zmanjšanje obremenjevanja okolja (npr. ravnanje z odpadki, zmanjševanje
embalaže, varčevanje s pitno vodo, uporaba
okolju prijaznih goriv in prevoznih sredstev,
ozaveščanje kmetovalcev in vrtičkarjev, seznanjanje javnosti z novicami na področju
okolja in podobno),
– o pomenu ohranjanja narave in posameznih vrst, o naravnem okolju, ki ga je
potrebno zaščititi na območju MOK in podobno.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali
drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež
na ozemlju Republike Slovenije.
4. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za soﬁnanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih
projektov v Mestni občini Koper za leto 2005
je 5,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena najkasneje do
31. oktobra 2005, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za
vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. V primeru, da je vloga nepopolna, bo predlagatelj na poziv soﬁnancerja
vlogo moral dopolniti. V primeru, da predlagatelj v danem roku na poziv soﬁnancerja
ne dopolni vloge ali če bo ta nepopolna tudi
po zahtevani dopolnitvi, se vloga zavrne.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do 25. 2. 2005,
do 12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni
strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov:Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z
oznako: Ne odpiraj – Vloga, številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, naziv
javnega razpisa, Št.: K3531-1/2005. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in
točen naslov vlagatelja. Za označitev ovojnice vlagatelj lahko uporabi Obrazec k oddaji
vloge.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku
45 dni po preteku roka za oddajo prijav. Z
izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper
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www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje
in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/664-63-86.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 82/2005
Ob-1400/05
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 10 del Decreto sul bilancio di previsione
del Comune città di Capodistria per l’anno
2005 (Gazzetta ufficiale della RS, n.
140/2004) e della delibera del Sindaco n.
K3531-1/2005 del 12. 1. 2005, il Comune
città di Capodistria bandisce il
concorso pubblico
per il cofinanziamento di progetti
finalizzati alla sensibilizzazione dei
cittadini verso problematiche ambientali
e di tutela dei beni naturalistici nel
Comune citta’ di Capodistria per l’anno
2005
(nel seguito: concorso)
1. Oggetto del concorso: L’oggetto del
concorso è il cofinanziamento di progetti
finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini
verso problematiche ambientali e di tutela
dei beni naturalistici nel Comune città di
Capodistria per l’anno 2005. L’obiettivo di
tali progetti è quello di contribuire ad una
migliore informazione, comprensione e
consapevolezza della cittadinanza nel
campo della tutela dell’ambiente e della
natura.
Attraverso il concorso pubblico saranno
stanziati i fondi per il cofinanziamento dei
succitati progetti da svolgersi sul territorio
del Comune città di Capodistria, per opera
delle associazioni, enti od altre organizzazioni non a scopo di lucro.
2. Criteri
I criteri di valutazione ai fini di selezione
delle iniziative proposte:
– rispondenza dei contenuti e degli obiettivi del progetto all’oggetto del concorso (20
punti),
– qualità del progetto (30 punti),
– piano finanziario e efficacia delle spese
(20 punti),
– referenze dell’esecutore del progetto
(20 punti),
– grado di coinvolgimento dei target
group nel progetto proposto (20 punti),
– livello del progetto (10 punti).
Potranno accedere al cofinanziamento
soprattutto i progetti attuati a livello locale e
finalizzati al conseguimento degli obiettivi di
tutela ambientale, conformi alla bozza del
Programma nazionale di tutela dell’ambiente, intesi ad informare e consapevolizzare i target group (bambini e giovani,
comunità locale, vasto pubblico, consumatori) su:
– possibilità di azione dei singoli target
group rivolta verso la riduzione dell’impatto
ambientale (ad esempio smaltimento dei
rifiuti, riduzione dei quantitativi di imballaggio, risparmio dell’acqua potabile, ricorso a
combustibili e mezzi di trasporto non inquinanti, sensibilizzazione degli agricoltori e di
coloro che producono ortaggi per il consumo familiare, divulgazione delle novità nel
campo dell’ambiente, e simili),
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– importanza della tutela dei beni naturalistici e delle singole specie, l’ambiente naturale da preservare nel territorio del Comune
città di Capodistria e simili.
I criteri sono ulteriormente definiti nella
documentazione di concorso.
3. Condizioni di partecipazione al concorso: possono presentare domanda di partecipazione al concorso le persone giuridiche, istituite ai sensi della Legge sulle
associazioni, della Legge sulle istituzioni e
della Legge sugli enti od altre organizzazioni
non a scopo di lucro che hanno la loro sede
ufficiale nel territorio della Repubblica di Slovenia.
4. Valore complessivo: il valore complessivo dei fondi stanziati nel 2005 per il cofinanziamento dei progetti finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza verso
problematiche ambientali e di tutela dei beni
naturalistici nel Comune città di Capodistria
è di SIT 5,000.000.
5. Termine di realizzazione: i finanziamenti concessi devono essere utilizzati
entro e non oltre il 31 ottobre 2005, come
dalla normativa disciplinante l’attuazione del
bilancio.
6. Adesione al bando di concorso: ai fini
di adesione al bando di concorso va utilizzato esclusivamente il modulo che è parte
integrante della documentazione di concorso. Chi volesse presentare più progetti,
deve compilare altrettanti moduli separati.
Colui che aderisce al bando di concorso
deve fornire tutti gli allegati e le prove documentali indicati nell’apposito modulo.
Le proposte così presentate, saranno
considerate complete. In caso contrario, il
cofinanziatore inviterà il proponente a completarle entro un termine prestabilito.
Decorso inutilmente tale termine, la proposta sarà respinta.
7. Termine e modalità di presentazione
delle proposte
Il termine di presentazione delle proposte scade alle ore 12 del giorno 25. 2. 2005.
La documentazione di concorso è reperibile
presso l’ufficio di protocollo del Comune
città di Capodistria, in Via Verdi 10 a Capodistria, e può essere ritirata durante l’orario
di apertura al pubblico. La documentazione
di cui sopra è disponibile anche sul sito web
del
Comune
città
di
Capodistria
www.koper.si.
La domanda di adesione al bando di
concorso, compilata sull’apposito modulo
che è parte della documentazione di concorso e corredata degli allegati richiesti, può
essere consegnata o spedita a mezzo posta
in plico raccomandato all’indirizzo: Comune
città di Capodistria, Via Verdi 10, 6000
Capodistria, recando l’indicazione Non
aprire – Domanda, numero di pubblicazione
del concorso pubblico nella Gazzetta ufficiale, denominazione del bando di concorso
pubblico, N.: K3531-1/2005. A tergo della
busta va riportato il nome e l’indirizzo esatto
del aderente al concorso. Per il contrassegno della busta può essere utilizzato il
Modulo per la consegna della domanda. Le
domande intempestive non verranno prese
in considerazione.
8. Esito del bando di concorso: gli aderenti al concorso saranno informati dell’esito
del medesimo entro e non oltre 45 giorni
successivi allo scadere del termine di presentazione delle relative domande di adesione. Gli esecutori dei programmi selezio-
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nati saranno invitati a concludere i contratti
nei quali saranno definiti gli obblighi ed i
diritti reciproci.
9. Luogo e orario di ritiro della documentazione di concorso
La documentazione di concorso sarà
disponibile dalla data di pubblicazione del
presente concorso pubblico fino allo scadere
del termine di presentazione delle domande
di adesione sul sito web del Comune città di
Capodistria www.koper.si. I soggetti interessati potranno inoltre ritirarla durante l’orario di
apertura al pubblico presso l’ufficio di protocollo del Comune città di Capodistria, Via
Verdi 10, Capodistria.
Per qualsiasi informazione riguardante il
concorso pubblico, gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del Comune città di Capodistria, tel.
05/664-63-86.
La presentazione della domanda di adesione al concorso implica l’accettazione da
parte dell’aderente delle condizioni e dei
criteri del concorso.
Comune città di Capodistria
Št. 3/2005
Ob-1610/05
Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Nabava računalniške in ostale
opreme za projekt Oblikovanje
prostorskega in nepremičninskega
informacijskega centra za podporo
malemu in srednjemu gospodarstvu
Slovenija
1. Sklic na objavo: Čezmejna regija na
poti digitalizacije, 4908701.01.01.0011.
2. Postopek: javni razpis – odprti postopek.
3. Program: Phare čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01
5. Podpisnik pogodbe: Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, SI – 2000
Maribor.
Pogodbena speciﬁkacija
6. Opis pogodbe: namen razpisa je
nabava računalniške in ostale opreme, ki je
potrebna za izvajanje projektnih aktivnosti.
7. Število in nazivi sklopov
Predmet razpisa je naslednja oprema:
– sklop 1 – računalniška oprema,
– sklop 2 – ostala oprema.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga:
na razpisu lahko enakopravno sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe (nastopajo posamezno) iz držav članic EU in iz območij, ki
jih pokriva program iz katerega je pogodba
ﬁnancirana (glej tudi 21. točko spodaj). Vsa
oprema, dobavljena v okviru te pogodbe,
mora imeti poreklo iz teh držav.
9. Razlogi za izključitev: ponudniki
morajo priložiti izjavo, da ne spadajo v
nobeno od kategorij, ki so naveden pod
točko 2.3.3 v Praktičnem vodniku po pogodbenih procedurah, ﬁnanciranih iz sklada
Evropske unije (Practical Guide to contracts
procedures ﬁnanced by general budget of
the European Communities in the context of
external actions), ki so na voljo na spletnih straneh: http://europa.eu.int/comm/
europeaid/index_en.htm).
10. Število ponudb: ponudniki morajo
predložiti ponudbo za vse sklope skupaj.
Ponudbe za nepopolni sklop ne bodo upoštevane. Ponudbe za variantne rešitve kot
dodatek k ponudbi za dobavo opreme,

zahtevane v razpisni dokumentaciji, niso
dovoljene.
11. Razpisna garancija: ni zahtevana.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevana.
13. Informativni sestanek/ogled lokacije:
informativni sestanek/obisk lokacije ni predviden.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
– sklop 1 – v roku 30 dni od podpisa
pogodbe,
– sklop 2 – v roku 30 dni od podpisa
pogodbe.
Kriteriji za izbor in dodelitev
16. Kriteriji za izbor
Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi
zahtevami, kar pomeni, da je ponudba
veljavna, če ustreza vsem pogojem, postopkom, tehničnim in administrativnim zahtevam razpisne dokumentacije, ne da bi
bistveno odstopala od njih ali jih omejevala.
Dodatne zahteve:
– minimalno ena servisna lokacija v Sloveniji.
17. Kriteriji za dodelitev: cena.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti na naslovi naročnika: Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, SI – 2000
Maribor, Slovenija, tel: +386/2/22-01-565,
fax: +386/2/22-01-212, kontaktna oseba:
Stašo Vešligaj. Ponudbe morajo biti pripravljene na podlagi standardne ponudbene
dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno
upoštevati obliko in navodila za pripravo
ponudbene dokumentacije, ki je vključena v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati pisno na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, SI – 2000 Maribor, Slovenija, faks
+386/2/22-01-212; kontaktna oseba: Rasto
Pušauer, ali na elektronski naslov:
rasto.pusauer@maribor.si navedbo številke
objave iz 1. točke in naslova projekta, vsaj
21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v 19. točki. Podpisnik pogodbe
mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za oddajo
ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 22. 2. 2005
do 10. ure po lokalnem času, na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, SI-2000 Maribor, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 22. 2. 2005 ob 12. uri po
lokalnem času na Mestni občini Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor,
Slovenija. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en predstavnik ponudnika, ki mora
predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga: dobavo opreme
ﬁnancira Evropska komisija iz sredstev
Phare v okviru Finančnega memoranduma,
ki sta ga za leto 2002 podpisali Evropska
komisija in Republika Slovenija. Pravna
podlaga za objavo razpisa je Uredba o ratiﬁkaciji okvirnega sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Komisijo Evropske
skupnosti o uresničevanju ukrepov poveza-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nih s ﬁnančnim, tehničnim in drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93),
Finančni pravilnik z dne 21. decembra
1977, ki velja za Splošni proračun Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjen z uredbo
Sveta (EC) št. 2458/98 z dne 23. novembra
1998, še posebej pa poglavje IX, Zunanja
pomoč, ter Zakon o javnih naročilih, 2.a
odstavek 2. člena (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00 in 2/04).
Mestna občina Maribor
Št. 3/2005

Ob-1611/05

Supply Procurement Notice
Supply of computer and other
equipment for Forming spatial and
real-estate information centre for
supporting small and middle sized
business Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region Goes Digital, 4908701.01.01.0011.
2. Procedure: Local open tender.
3. Programme: PHARE CBC Slovenia –
Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.
5. Contracting authority: Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, SI – 2000
Maribor
Contract speciﬁcations
6. Description of the contract: Purpose of
the contract is purchase of computer and
other equipment which is necessary for execution of project activities.
7. Number and titles of lots
The following supplies must be delivered:
– Lot 1 – Computer equipment,
– Lot 2 – Other equipment.
Terms of participation
8. Eligibility and rules of origin: Participation is open on equal terms to all natural and
legal persons [participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States and the countries
and territories of the regions covered and/or
authorised by the Regulation or other speciﬁc instruments applicable to the programme under which the contract is ﬁnanced
(see also item 21 below). All goods supplied
under this contract must originate in these
countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must
provide documentary proof that they are not
in any of the situations listed in point 2.3.3 of
the Practical Guide to contracts procedures
ﬁnanced by the general budget of the European Communities in the context of external
actions (available from the following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders: Tenderers
(including ﬁrms within the same legal group,
other members of the same consortium, and
sub-contractors) must submit a tender for all
of the lots. Tenders for parts of a lot will not
be considered. Tenderers may not submit a
tender for a variant solution in addition to
their tender for the supplies required in the
tender dossier.
11. Tender guarantee: Not applicable.
12. Performance guarantee: Not applicable.
13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Period of execution:

Lot 1 – within 30 days after signature of
the contract,
Lot 2 – within 30 days after signature of
the contract.
Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
Compliance with administrative grid and
technical requirements means that a tender
is deemed to comply if it satisﬁes all the
conditions, procedures and speciﬁcations of
the tender dossier without substantially
departing from or attaching restrictions to
them.
Additional requests:
– at minimum one service location in
Slovenia.
17. Award criteria: price.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available for collection from the Contracting Authority from the
following address: Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, SI – 2000 Maribor,
Slovenija, tel: +386 2 22 01 565, fax: +386
2 22 01 212, contact person: Stašo Vešligaj.
Tenders must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier whose format and instructions must be
strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, SI
– 2000 Maribor, Slovenija, fax: +386 2 22 01
212; contact person: Mr Rasto Pušauer, or
to e-mail address: rasto.pusauer@maribor.si
(mentioning the publication reference shown
in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item
19. The Contracting Authority must reply to
all tenderers’ questions at least 11 days
before the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
Duly sealed envelope must be delivered
not later than 22nd February 2005 at 10.00
a.m. local time at Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor,
Slovenija.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session: The tenders
will be open in public session on 22nd February 2005 at 12.00 a.m. local time at Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
SI-2000 Maribor, Slovenija. Only one Tenderers representative, submitting the power
of attorney, may attend the opening session.
21. Legal basis: Supply of equipment is
ﬁnanced by the European Commission from
PHARE funds in the framework of the
Financing Memorandum signed by the EC
and the Republic of Slovenia for 2002. Legal
basis for tendering is the Decree on ratiﬁcation of the Framework Agreement between
the Government of the Republic of Slovenia
and the European Community Commission
on Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Cooperation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21st December 1977 applicable to the General Budget of the European
Communities, at last amended by Council
Regulation (EC) No. 2458/98 of 23rd November 1998 and in particular Title IX, External
Aid, and Public Procurement Law, section
2a of Article 2 (OG RS 39/00, 102/00 and
2/04).
Mestna občina Maribor
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Javni razpisi
Ob-1362/05
Obvestilo
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2005, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 114 dne 22. 10.
2004, se z dnem 7. 1. 2005 zapira na
področju Območne službe Maribor in na
področju Območne službe Velenje ter
10. 1. 2005 na področju Območne službe
Trbovlje in Območne službe Sevnica zaradi
razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za
leto 2005.
Po objavi o zaprtju javnega razpisa se
za navedene območne službe Zavoda
lahko oddajo na razpis samo še vloge za
programe javnih del, ki bodo pomenili
pomoč pri odpravljanju posledic naravnih
nesreč, ter za programe, ki bodo vključevali
posebej ranljive skupine brezposelnih oseb.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis za
izbor lokalnih zaposlitvenih programov –
javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2005
(pomoč pri odpravljanju posledic naravnih
nesreč ali program za posebej ranljive skupine brezposelnih oseb) in Ne odpiraj –
Vloga.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-1606/05
Podjetniški center Novo mesto Svetovanje in razvoj d.o.o., Ljubljanska c. 26,
8000 Novo mesto, objavlja, da sta z
31. januarjem 2005 zaprta:
1. razpis posojil za samozaposlovanje
podjetnikov in odpiranje novih delovnih mest
v malem gospodarstvu v letu 2004,
Ob- 11009/04 in
2. razpis dolgoročnih posojil in garancij
namenjenih pospeševanju razvoja malega
gospodarstva v letu 2004, Ob-10955/04,
objavljena v Uradnem listu RS, št. 44-47
z dne 30. 4. 2004.
Razpisa za leto 2005 bosta objavljena
predvidoma aprila 2005.
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.
Št. 4142-362/2004
Ob-1398/05
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave št. 40/00,
30/01 in 29/03) izdajam sklep o
razveljavitvi javnega razpisa
za soﬁnanciranje programov, ki niso
predmet drugih razpisov v Mestni
občini Koper št.: K4142-362/2004 z dne
1. 9. 2004
1. Javni razpis za soﬁnanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v
Mestni občini Koper za leto 2005 št.:
K4142-362/2004 z dne 1. 9. 2004, se zaradi
napake v razpisnih pogojih, razveljavi.
2. V isti številki Uradnega lista RS, kjer
se objavi razveljavitev javnega razpisa, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99 z dne
10. 9. 2004, se objavi novo besedilo javnega razpisa za soﬁnanciranje programov,
ki niso predmet drugih programov v Mestni
občini Koper za leto 2005.
3. Komisija bo pri pregledu prijav upoštevala tudi vse prijave, ki so jih prijavitelji prijavili na javni razpis za soﬁnanciranje pro-
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gramov, ki niso predmet drugih razpisov v
MOK za leto 2005 z dne 10. 9. 2004.
4. Ta sklep začne veljati takoj.
Mestna občina Koper
Št. 4142-362/2004
Ob-1245/05
Na podlagi sklepa župana št.
K4142-362/2004 z dne 12. 1. 2005, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov, ki niso
predmet drugih razpisov v Mestni
občini Koper za leto 2005 (v
nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov, ki niso zajeti v programih drugih
razpisov Mestne občine Koper, kot so programi udeležencev NOB, upokojencev in
častnikov in drugo.
Razpisana sredstva so namenjena soﬁnanciranju programov: društev, zavodov (za
programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in gospodarskih družb.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge
vire ﬁnanciranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2005;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na
področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Višina razpisanih sredstev za soﬁnanciranje programov, ki niso predmet drugih
razpisov v MOK za leto 2005 je 8,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
31. januar 2005. Razpisno dokumentacijo
lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni
strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z
oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis –
drugo 2005, št.: K4142-362/2004. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
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Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno
obveščeni v 45. dneh po sprejetju proračuna
za leto 2005.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 52/2005
Ob-1449/05
Na podlagi prvega odstavka 181. člena
Pravilnika o izvrševanju Proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 108/04) objavljamo
javni razpis
za soﬁnanciranje »informacijskega
centra o evropskih zadevah«
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Urad Vlade RS za
informiranje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: 179. in 180. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 108/04), sklep Vlade o nadaljevanju dejavnosti informacijskega centra EU v
Sloveniji z dne 14. 10. 2004 in obrazložitev
Proračuna RS za leto 2005, ki se nanaša na
postavko naročnika, na kateri se nahajajo
za soﬁnanciranje namenjena sredstva.
3. Predmet javnega razpisa:
A) upravljanje informacijskega centra o
evropskih zadevah in
B) organiziranje dogovorjenih informativno-komunikacijskih aktivnosti s področja
evropskih zadev v informacijskem centru v
Ljubljani in v drugih krajih po Sloveniji v letu
2005.
4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril s pomočjo
katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje,
izberejo prejemniki sredstev
Pogoji:
– vlagatelj mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– vlagatelj ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja podkupovanja niti ne sme biti obsojen zaradi takega kaznivega dejanja,
– vlagatelj mora izkazati, da je imel v
vsakem od preteklih treh let (2002–2004)
vsaj tako poslovno realizacijo (obseg poslovanja, ﬁnančna realizacija, kadri...) kot bo
njegov prijavljen delež soﬁnanciranja,
– vlagatelj mora zagotoviti prostor z najmanj naslednjimi speciﬁkacijami: lokacija v
centru Ljubljane, prostor dostopen neposredno z ulice, dostopen za invalide, površina funkcionalnega dela prostora mora
znašati najmanj 150 m2, prostor mora zagotavljati zmogljivosti za opravljanje informativnih, knjižničarskih in promocijsko izobraževalnih storitev za najmanj 50

udeležencev, imeti mora ločene ženske in
moške sanitarije,
– vlagatelj mora izkazati, da je v preteklih
treh letih (2002–2004) izvajal storitve, ki so
podobne storitvi, ki je predmet tega soﬁnanciranja, pri čemer je organiziral vsaj 20 izobraževalnih in promocijskih dogodkov letno ter
imel vsaj eno leto v tem obdobju organizirano
informacijsko pisarno s tega področja,
– vlagatelj mora izkazati, da je v preteklih
treh letih (2002–2004) izvajal storitve odnosov z javnostmi (odnosi z mediji in drugimi
javnostmi) za vsaj 10 dogodkov, seminarjev,
okroglih miz ali srečanj,
– vlagatelj mora izkazati, da ima vsaj tri
zaposlene, ki bodo delali na projektu, ki je
predmet soﬁnanciranja in imajo naslednjo
strokovno in funkcionalno izobrazbo:
I. visokošolsko izobrazbo,
II. vsaj enoletne izkušnje pri organizaciji
informativno promocijskih in izobraževalnih
dogodkov na področju EU zadev in vsaj triletne izkušnje s področja odnosov z javnostmi,
III. da aktivno obvladajo slovenski in
angleški jezik,
IV. da pasivno obvladajo vsaj še en tuj
jezik izmed naslednjih: nemščina, francoščina, italijanščina,
– vlagatelj s ﬁnančnim načrtom izkaže,
da bo soﬁnanciral vsaj 51% vrednosti projekta.
Merila:
– reference kadrov vlagatelja – 40%,
– reference o dejavnosti vlagatelja –
30%,
– struktura vlagateljevega vložka –
25%,
– prostor vlagatelja – 5%.
5. Okvirna višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: 30 mio
SIT.
6. Celotna razpisna sredstva se bodo
dodelila enemu samemu vlagatelju.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: do konca
leta 2005.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: najkasneje do 11. 2. 2005 do 12. ure.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 11. 2. 2005 ob 13. uri.
10. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
najkasneje do 1. 3. 2005.
11. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je moč prejeti
na sedežu naročnika na Tržaški 21, v tajništvu v 4. nadstropju, vsak delovni dan med
10. in 12. uro, nahaja pa se tudi na spletni
strani naročnika, na naslovu www.uvi.si.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-1361/05
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
razpis
za štipendiranje doktorata z deljenim
mentorstvom
1. Predmet razpisa
Ad futura in Republika Francija bosta v
letu 2005 skupaj štipendirali dva slovenska
državljana, ki sta že vpisana ali ki se vpisujeta na doktorski študij na slovenski in franco-
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ski univerzi. Štipendija bo podeljena za raziskovalno delo v Republiki Franciji. Štipendista
bosta pri raziskovalnem delu vodila francoski
in slovenski mentor. Med obema univerzama
bo podpisana pogodba, na podlagi katere bo
doktorat priznan v obeh državah.
Predmet razpisa je štipendiranje življenjskih stroškov bivanja v Republiki Franciji za 4
mesece na leto za dobo 3 let. V letu 2005 bo
višina štipendije 750 EUR mesečno. Republika Francija bo štipendistu krila stroške za
šolnino na francoski univerzi, vse stroške
zdravstvenega zavarovanja ter potne stroške
na relaciji Ljubljana-Pariz-Ljubljana. V Franciji
bo za štipendista organiziran sprejem in po
potrebi nočitev ter prevoz do institucije.
Razpis bo odprt naslednji dan po tej
objavi, do 4. marca 2005.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je vpisan na javno veljavni (akreditirani) doktorski študijski program na javno
veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji,
– bo na tem študiju pridobil diplomo, ki
bo na podlagi podpisane pogodbe priznana
v obeh državah,
– ima na francoski instituciji že navezan
stik z mentorjem,
– bo vsako leto opravil del raziskovalnega dela na francoski instituciji, ki bo trajalo 4 mesece,
– stroški bivanja v zvezi z njegovim raziskovalnim delom v Republiki Franciji v trajanju iz prejšnje alineje niso kriti iz drugih
sredstev državnega proračuna.
Prednost bodo imeli kandidati:
– ki so že vpisani ali ki se vpisujejo na
doktorski študij s področja naravoslovja in
tehnologije;
– ki v okviru doktorskega študija opravljajo raziskovalno delo na projektu ali programu, ki ga že ﬁnancira ali soﬁnancira
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Republika Francija ali je v sklopu okvirnih programov EU;
– ki bodo v okviru doktorskega študija
sodelovali pri projektih ali programih, za
katere je znanstveno sodelovanje v Republiki Franciji izjemnega pomena (raziskav ni
mogoče opravljati v Republiki Sloveniji, pridobivanje novih znanj...).
3. Merila za ocenjevanje prijav
Merila za dodelitev štipendije so:
– znanstvena uspešnost slovenskega in
francoskega mentorja in/ali raziskovalne
skupine v Franciji,
– znanstvena uspešnost kandidata.
Francoska raziskovalna skupina, v katero
se bo štipendist vključil, mora posredovati
novo znanje, metodologijo oziroma tehnike
raziskovalnega dela.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista ali
(obeh strani) osebne izkaznice kandidata,
– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na izobraževalno institucijo z
navedbo študijskega programa,
– izjavi slovenskega in francoskega mentorja, da bosta kandidata vodila pri tem programu ali fotokopijo podpisane pogodbe
med slovensko in francosko univerzo, na
podlagi katere bo doktorat priznan v obeh
državah,

– fotokopijo pogodbe o ﬁnanciranju
življenjskih stroškov bivanja štipendista v
času raziskovalnega dela v Republiki
Franciji iz drugih sredstev državnega proračuna RS.
5. Obravnavanje vlog: v izbirnem
postopku kandidatov sodelujejo evalvatorji,
ki ocenjujejo pomembnost znanstvenega
sodelovanja v Republiki Franciji, znanstveno
uspešnost francoskega in slovenskega
mentorja, znanstveno uspešnost raziskovalne skupine v Franciji ter znanstveno
uspešnost kandidatana. Ocenjevanje bo
potekalo na podlagi zahtevanih oziroma
predloženih dokazil. O izbiri kandidatov fundacija Ad futura izda odločbo in z izbranimi
kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Pred sklenitvijo pogodbe o štipendiranju
morajo izbrani kandidati obvezno predložiti
fotokopijo podpisane pogodbe med slovensko in francosko univerzo, na podlagi katere
bo doktorat priznan v obeh državah, če tega
že niso storili ob prijavi.
6. Štipendiranje
Pogodba se izvaja 3 študijska leta tako,
da fundacija Ad futura nakaže odobrena
sredstva na poslovni račun CNOUS, ki jih ta
v mesečnih obrokih nakazuje štipendistu v
času njegovega bivanja v Republiki Franciji.
Štipendist mora po zaključenem doktoratu o
tem predložiti potrdilo.
V primeru, da so življenjski stroški bivanja v času raziskovalnega dela v Republiki
Franciji kriti iz drugih sredstev državnega
proračuna, štipendist fundaciji Ad futura
vrne razliko do razpisane vrednosti.
7. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z
zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
12. razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči
naslednji dan po objavi tega razpisa in traja
do vključno 4. marca 2005.
Dokumentacija je oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
8. Dostopnost razpisne dokumentacije:
prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur
od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure.
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Ob-1232/05
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00,
42/03 in 71/04), Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije – Letni izvedbeni program 2004 (sprejeto na 98. dopisni
seji Vlade Republike Slovenije, dne 26. 3.
2004), Pogodbe št. ZA – U3/04-02 o izvajanju štipendiranja na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji,
Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjene med
Agencijo RS za regionalni razvoj in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. z dne 7. 7.
2004, Pravilnika o dodeljevanju štipendij na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in
Zagorje ob Savi sprejet dne 29. 12. 2004 in
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sklepa sprejetega na seji strokovne komisije dne 15. 12. 2004 (Zapisnik 5. sestanka
strokovne komisije za dodeljevanje štipendij z dne 15. 12. 2004), Regionalni center
za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje, razpisuje
za študijsko leto 2004/2005
štipendije za višješolski strokovni,
visokošolski strokovni, univerzitetni in
podiplomski študij
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje izbranih štipendistov na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje
ob Savi v študijskem letu 2004/2005.
2. Upravičenci
Štipendije so namenjene rednim in izrednim dodiplomskim ter rednim in izrednim
podiplomskim študentom, ki se izobražujejo
doma ali v tujini in se bodo po končanem
študiju zaposlili v eni izmed zasavskih organizacij.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Zasavju
(občine Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob
Savi),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega, visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega izobraževanja niso starejši od
26 let (starost kandidatov, ki prvič vlagajo
vlogo za uveljavitev pravice do štipendije, je
glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja),
– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske
ali druge štipendije,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij
javno veljavno diplomo višješolskega ali
visokošolskega zavoda in so dosegli med
študijem najmanj povprečno oceno 7,5,
– ki so v študijskem letu 2004/2005 vpisani na podiplomski študij, najmanj v 3. letnik univerzitetnega ali visokošolskega strokovnega dodiplomskega študija ali 2. letnik
višješolskega strokovnega študija,
– ki so v študijskem letu 2004/2005 vpisani najmanj v 2. letnik univerzitetnega dodiplomskega študija splošne in specialistične
medicine ter stomatologije.
Pravice do štipendije ne more uveljaviti
kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju
Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe,
– prejema drugo štipendijo.
Več o štipendiranju in pogojih je opredeljeno v Pravilniku o dodeljevanju štipendij na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje
ob Savi.
3. Višina sredstev za štipendije
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev štipendij v okviru razpisa
znaša 15,000.000 SIT.
Glede na razpoložljiva sredstva bo podeljeno okvirno 30 novih štipendij, in sicer za
naslednja področja oziroma poklice:
– splošna in specialistična medicina –
4 štipendije,
– stomatologija – 1 štipendija,
– diplomirane medicinske sestre –
2 štipendiji,
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– delovna terapija – 1 štipendija,
– ﬁzioterapija – 1 štipendija,
– elektrotehnika – 3 štipendije,
– strojništvo – 2 štipendijI,
– računalništvo in informatika – 2 štipendiji,
– gradbeništvo – 1 štipendija,
– diplomirani pedagog specialne in rehabilitacijske pedagogike (dipl. defektolog) – 1
štipendija,
– kemija in kemijska tehnologija – 1 štipendija,
– akademski glasbenik – 1 štipendija,
– matematika in ﬁzika – 2 štipendiji,
– komunalno inženirstvo – 2 štipendiji,
– ekologija – 1 štipendija,
– profesor tujega jezika (angleški ali
nemški jezik) – 1 štipendija,
– profesor razrednega pouka – 1 štipendija,
– profesor slovenskega jezika – 1 štipendija,
– krajinska arhitektura – 1 štipendija,
– arhitektura – 1 štipendija.
4. Merila ocenjevanja
Vloge se bodo obravnavale ločeno, po
posameznih področjih iz 3. točke razpisa.
Kolikor bo navedene pogoje izpolnjevalo več
kandidatov, kot bo na razpolago sredstev,
bodo imeli prednost pri izboru tisti kandidati,
ki bodo imeli s katero izmed organizacij v
Zasavju sklenjen dogovor, da se bodo po
končanem študiju zaposlili v tej organizaciji
za najmanj toliko časa, kolikor bodo prejemali
štipendijo (dogovor izkaže kandidat z ustreznim dokazilom, ki ga predloži v prijavi), izmed
teh oziroma preostalih kandidatov pa tisti, ki
bodo višje ocenjeni pri naslednjih merilih:
– povprečna ocena,
– letnik študija in
– stalno prebivališče.
Podrobneje opredeljena merila za ocenjevanje:

V primeru enakega števila točk bodo
imeli prednost tisti kandidati, ki so v študijskem letu 2003/2004 dosegli višjo povprečno oceno.
Kolikor se za posamezno področje iz 3.
točke tega razpisa ne bo prijavilo zadostno
število kandidatov, se bo preostanek štipendij prenesel na preostala razpisana področja
štipendiranja, o čemer bo odločila strokovna
komisija s sklepom.
5. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vloge je 22. 2. 2005 do
12. ure, na naslov: Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
(tajništvo).
Vloga mora biti poslana na naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Vloga za štipendijo
– ne odpiraj« z navedbo razpisanega področja štipendiranja na sprednji strani kuverte
in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani
ovojnice.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo imele nepravilno ali pomanjkljivo
opremljeno ovojnico, komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
6. Popolna vloga
Vloga je popolna, če kandidat do predpisanega roka za oddajo vlog v razpisu,
predloži pravilno zapečatene dokumente po
naslednjem vrstnem redu:
1. prijavni obrazec za uveljavitev štipendije za študijsko leto 2004/2005;
2. kopija dokazila o skupnem gospodinjstvu (izdano s strani pristojne Upravne
enote), kjer je razvidno stalno prebivališče
in državljanstvo;
3. kopijo bančne kartice oziroma številka
transakcijskega računa;
4. originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2004/2005;
5. originalno potrdilo o opravljenih izpitih
v študijskem letu 2003/2004 za dodiplomske
ter overjeno fotokopijo diplome in potrdilo o

povprečni oceni v času študija za podiplomske študente.
7. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
brez plačila prevzamejo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o. (Podvine 36 v
Zagorju ali Gabrsko 12 v Trbovljah), v lokalnih podjetniških centrih (Jerebova ulica 8 v
Litiji ali Gabrsko 12 v Trbovljah) ali na Oddelkih za družbene dejavnosti občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji,
Trbovlje, Zagorje ob Savi. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu
www.rcr-zasavje.si.
Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, kontaktna oseba Barbara Kaluža, tel. 03/56-60-512, e-mail:
barbara.kaluza@rcr-zasavje.si.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala 23. 2. 2005.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene vloge se odpirajo po vrstnem
redu, v katerem so predložene.
9. Dopolnitev vloge: komisija bo v roku 8
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
kandidate, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih kandidati v določenem roku ne bodo dopolnili,
se zavržejo.
10. Ugovor: v skladu s Pravilnikom o
dodeljevanju štipendij ima neizbrani kandidat zoper prejeti sklep pravico do ugovora,
ki ga mora vložiti v roku 8 dni od dneva prejema sklepa. O ugovoru odloča direktor
Regionalnega centra za razvoj, d.o.o. na
predlog strokovne komisije.
11. Obveščanje o izboru: kandidati bodo
o rezultatih razpisa pisno obveščeni v 45
dneh od odpiranja vlog.
Regionalni center za razvoj d.o.o.

1.1. Povprečna ocena
Povprečna ocena za dodiplomske študente v študijskem letu 2003/04

Uspeh pri študiju

brez opravljenih izpitov

do 7

7,1 – 8

8,1 – 9

nad 9

0 točk

2 točki

4 točke

6 točk

8 točk

1.2. Povprečna ocena
Povprečna ocena za podiplomske
študente:

Povprečna ocena na podiplomskem študiju

do 8

8,1–9

nad 9

Uspeh pri študiju

do 8

8,1–9

nad 9

4 točke

8 točk

10 točk

2. Letnik študija
Letnik študija za dodiplomske in podiplomske študente:

Letnik študija

2. letnik
dodipl. študija

3. letnik
dodipl. študija

4. letnik
dodipl. študija

1 točka

4 točke

5 točk

5. in 6. letnik
1. letnik
2. letnik in aboziroma podiplom. študija
solvent
absolvent
podiplom. študija
dodipl. študija
6 točk

4 točke

6 točk

3. Stalno prebivališče
Stalno prebivališče

Stalno prebivališče glede na letno stopnjo brezposelnosti

Trbovlje

Hrastnik

2 točki

1 točka
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Ob-1448/05
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00,
42/03, 71/04), Programa postopnega zapiranja RTH II. faza (2005-2009), ki je bil potrjen s sklepom Vlade RS št. 310-07/2000-23
z dne 22. 7. 2004, Gospodarsko ﬁnančnega
načrta RTH d.o.o. Trbovlje za leto 2005 ter
Sklepa Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi, številka 444-08-1/2004/3 z dne
20. 4. 2004, objavlja RTH, Rudnik Trbovlje
– Hrastnik, d.o.o. Trbovlje
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev iz
naslova prezaposlovanja
in samozaposlovanja presežnih
delavcev družbe RTH d.o.o., Trbovlje
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot
ﬁnančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri
delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri
se določijo: višina premije (5,5 mio SIT na
delavca), obveznosti prejemnika sredstev
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj pet let in ohranitev
enakega števila zaposlenih za nedoločen
čas še najmanj pet let po izvršeni prezaposlitvi oziroma ohraniti status samostojnega
podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni
samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil
o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti
zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev
jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za
izplačilo premije).
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe (samostojni podjetniki, zadruge), ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvaliﬁkacijska struktura ustreza
razpoložljivim presežnim delavcem RTH, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali
samostojni podjetnik,
b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
ﬁnančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov,
f) imajo do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti.
2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki
se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju, da imajo
dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati,
priglašeno oziroma registrirano.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti vse
dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
Popolne vloge bodo obravnavane na
način, opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Pri samem dodeljevanju premij bodo imeli
prednost prijavitelji za samozaposlitev (t.j.
presežni delavci RTH). Ostala sredstva pa

bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki jih
bodo presežni delavci RTH kot kandidati za
zasedbo ponujenih delovnih mest izbrali po
lastni presoji na podlagi sledečih dejavnikov:
lokacija delovišča (prednost imajo ponudniki
z območja občine Trbovlje in Hrastnik), boniteta preteklega poslovanja (prednost imajo
ponudniki, ki uspešno poslujejo že več let),
višina ponujene plače ter ugodnejši delovni
pogoji.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
Sredstva razpisa, ki bodo na razpolago
za leto 2005, znašajo 55,000.000 SIT.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena
Sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu, tj. v letu 2005.
VI. Način oddaje vloge
Prijavitelji lahko popolno vlogo v skladu
s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v
tajništvu družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg
revolucije 12, v zaprti ovojnici z navedbo
»Ne odpiraj - razpis - dodelitev premij« in s
polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavitelji, ki bodo
oddali nepopolne vloge pa bodo pozvani, da
le-te v roku osmih dni dopolnijo.
VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog
Potencialne prijavitelje naročnik poziva,
da oddajo svojo vlogo do 22. 2. 2005 do 9.
ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti dan
ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naročnikov
naslov po prvem odpiranju, bo strokovna
komisija obravnavala enkrat mesečno vse
do porabe razpisanih sredstev.
VIII. Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo takoj po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep
o dodelitvi premije in poziv k podpisu
pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po
razdelitvi vseh razpisanih sredstev.
Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo
razlogov) bodo lahko neizbrani prijavitelji
oddali na sedež naročnika (RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje) v osmih dneh od prejetja
obvestila o rezultatih razpisa. Naročnik je
dolžan obravnavati vsako pritožbo ter o
rezultatih presoje glede utemeljenosti le-te
pisno obvestiti pritožnika najkasneje v
mesecu dni od prejema njegovega ugovora.
IX. Razpisna dokumentacija
V času trajanja razpisa, to je do porabe
sredstev, bo razpisna dokumentacija
dostopna na internetu (www.rth.si) in na
sedežu družbe RTH, Trg revolucije 12,
Trbovlje, pri Ireni Cestnik (tel. 03/56-26-144,
int. 474, e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer
bodo na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-1423/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02), Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

Št.

6 / 21. 1. 2005 /

Stran

603

javni razpis
za soﬁnanciranje preventivnih
programov zdravstvenega varstva v
Mestni občini Novo mesto za leto 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva
v letu 2005, ki so namenjeni:
A) ozaveščanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh
vrst zasvojenosti, npr. od droge, hrane,
interneta, ipd. za naslednje populacije:
– v vrtcih v Mestni občini Novo mesto:
100.000 SIT,
– v osnovnih in srednjih šolah v Mestni
občini Novo mesto: 1,000.000 SIT,
– za nešolajočo se mladino iz Mestne
občine Novo mesto, ki ne obiskuje srednješolskega izobraževanja: 300.000 SIT,
B) zdravemu načinu življenja za naslednjo populacijo iz Mestne občine Novo
mesto:
– za otroke in mladino: 200.000 SIT,
– za odraslo populacijo: 200.000 SIT,
– za upokojence: 200.000 SIT.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
A) nevladne organizacije (društva, ustanove in neproﬁtni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji,
B) javni zavodi,
C) zasebni zdravstveni delavci s koncesijo.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en
javni razpis Mestne občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
– program izvajajo za uporabnike iz
Mestne občine Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti
jasno opredeljeno delovanje tudi na področju, ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in
kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno ﬁnančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo.
Posebni pogoji za:
– program ozaveščanja in zmanjševanja
vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanja vseh vrst zasvojenosti (npr. od droge,
hrane, interneta, ipd.) v vrtcih: program se
izvaja v novomeških vrtcih v obliki delavnic
in predavanj za otroke ter v obliki predavanj,
predvsem za starše in tudi za pedagoški
kader;
– program ozaveščanja in zmanjševanja
vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanja vseh vrst zasvojenosti (npr. od droge,
hrane, interneta, ipd.) v osnovnih in srednjih
šolah: program se izvaja v obliki delavnic ali
predavanj za učence, dijake in starše v
novomeških osnovnih in srednjih šolah;
– program za nešolajočo se mladino iz
Mestne občine Novo mesto, ki ne obiskuje
srednješolskega izobraževanja: program se
izvaja v različnih oblikah (npr. delavnice,
srečanja, predavanja, prireditve na prostem,
itd.) na temo odvisnosti in v povezavi s tem
oblikovanje pozitivne samopodobe;
– program zdravega načina življenja za
otroke in mladino: program se izvaja v obliki
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delavnic, predavanj, prireditev na prostem
za otroke in mladino. Program obsega teme
kot so zdrava prehrana, osebna higiena,
spolna vzgoja, čustveni svet otrok, konﬂiktne situacije, medosebni odnosi, oblikovanje
pozitivne samopodobe, ipd.;
– program zdravega načina življenja za
odraslo populacijo: program se izvaja v
obliki delavnic, predavanj, prireditev na prostem. Program obsega teme kot so zdrava
prehrana, gibanje, duševno zdravje, medsebojni odnosi, stres, ipd.;
– program zdravega načina življenja za
upokojence: program se izvaja v obliki
delavnic, predavanj, prireditev na prostem.
Program obsega teme kot so zdrava prehrana za starejše, gibanje, medgeneracijsko
povezovanje, duševno zdravje, ipd.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
A) kvaliteta in realnost predloženega
programa;
B) sodelovanje uporabnikov v programu;
C) realna ﬁnančna konstrukcija programa;
D) dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo soﬁnancirani:
– programi z večletnim delovanjem in
kateri so že bili soﬁnancirani iz občinskih
proračunskih sredstev;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti
inštitucij oziroma vsebujejo elemente javnih
služb s področja preventivnih programov
zdravstvenega varstva, niso pa sestavni del
obsega javne službe.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje preventivnih programov
zdravstvenega varstva v letu 2005 je
2,000.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Ostanek sredstev zaradi nerealiziranih
pogodbenih obveznosti: eventualni ostanek
sredstev nerealiziranih pogodbenih obveznosti prejemnikov sredstev za izvedbo programov in/ali projektov se pred zaključkom
proračunskega leta lahko razdeli prejemnikom po področjih in merilih iz tega javnega
razpisa na predlog komisije s sklepom
župana ali njegovega pooblaščenca.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2005.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu in v svoji kuverti. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z
vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave ne bodo obravnavane.
8. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične 21. 1. 2005 in traja do
21. 2. 2005.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 21. 2. 2005 (velja datum poštnega
žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijavitelji lahko prijavo oddajo tudi v sprejemni
pisarni Mestne občine Novo mesto, Novi trg
6 (I. nadstropje, soba 24), najkasneje do
21. 2. 2005, do 14. ure.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za soﬁ-
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nanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva v letu 2005«. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
zavrnjene in neodprte vrnjene prijaviteljem.
9. Datum odpiranja vlog: pregled vlog, ki
ga bo vodila področna strokovna komisija in
ne bo javno, se bo pričelo 23. 2. 2005. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivimi dokumenti oziroma brez obveznih
prilog, bo strokovna komisija le-te izločila iz
nadaljnjega postopka kot nepopolne.
10. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju programov v letu 2005, s katerimi bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do
izteka roka za oddajo prijav v sprejemni
pisarni Mestne občine Novo mesto, Novi trg
6, Novo mesto (I. nadstropje levo – soba 24)
ali na spletni strani Mestne občine Novo
mesto na naslovu: www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Suzana Virc, tel. 07/39-39-252 ali epošti: suzana.virc@novomesto.si.
Mestna občina novo mesto
Ob-1424/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03
in 97/03), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04) in
30. členom Statuta Mestne občine Novo
mesto (Ur. l. RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2005
na področju kulture
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2005 v Mestni občini Novo
mesto.
2. Razpisna področja
Razpis se nanaša na soﬁnanciranje projektov in programov na naslednjih področjih:
a) projekti na področju kulture,
b) projekti poklicnih javnih organizacij,
c) projekti za oživitev mestnega jedra,
d) redno delo kulturnih društev,
e) soﬁnanciranje kulturnih programov,
f) programi v javnem interesu,
g) založništvo,
h) perspektivni posamezniki,
i) prireditve ob Trdinovem letu,
j) akcije zaščite kulturne dediščine.
3. Cilj razpisa: namen razpisa je ﬁnančno
podpreti raznovrstne kulturne projekte in
programe, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo
mesto.
4. Splošni pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na
področju kulture:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna
društva, zasebni zavodi na področju kulture)
in ﬁzične osebe (s statusom kulturnega
ustvarjalca), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem
in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki so registrirane v
Mestni občini Novo mesto in ﬁzične osebe,
ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– projekt je vezan na Mestno občino
Novo mesto.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
osnovne in srednje šole z izjemo Glasbene
šole Marjana Kozine, društva, zasebne ali
javne organizacije, ki niso registrirane za
opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij:
– javni zavodi s področja kulture, katerih
ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto,
– javni skladi ali zavodi s področja kulture, ki imajo območne izpostave ali enote v
Novem mestu,
– Glasbena šola Marjana Kozine z Novomeškim simfoničnim orkestrom,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do
občine (zaključna ﬁnančna poročila, plan
dela za tekoče leto).
4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi,
kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in ﬁzične osebe s statusom kulturnega ustvarjalca, ki se ukvarjajo s posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki so registrirane v
Mestni občini Novo mesto in ﬁzične osebe,
ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– projekt je vezan na staro mestno
jedro.
Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
zasebne, nevladne ali javne organizacije, ki
niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
4.4. Razpisno področje d) Redno delo
kulturnih društev:
– vsa kulturna društva, ki so registrirana
pri Upravni enoti Novo mesto,
– prijavitelji aktivno delujejo v Mestni
občini Novo mesto,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do
občine (zaključna ﬁnančna poročila, plan
dela za tekoče leto).
4.5. Razpisno področje e) Soﬁnanciranje
kulturnih programov:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi
na področju kulture, kulturna društva,
zasebni zavodi na področju kulture) in
ﬁzične osebe s statusom kulturnega ustvarjalca,
– pravne osebe, ki so registrirane v
Mestni občini Novo mesto in ﬁzične osebe,
ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– projekt je vezan na Mestno občino
Novo mesto,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni
na državnem ali mednarodnem razpisu.
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Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
zasebne, nevladne ali javne organizacije, ki
niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
Na razpis se ne morejo prijaviti ﬁzične
osebe, ki nimajo statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca.
Projekti, ki bodo soﬁnancirani, sodijo v
živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna,
ﬁlmska, likovna, založniška produkcija).
Projekti, ki ne bodo soﬁnancirani so s
področja muzealstva in kulturne dediščine.
4.6. Razpisno področje f) Programi v javnem interesu
– kulturna društva, ki so registrirana pri
Upravni enoti Novo mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orkestre ali
godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo
ali večletnim zborovskim petjem (najmanj 10
let aktivnega delovanja),
– javni zavod s področja založniške in
knjigarniške dejavnosti, ki deluje v Mestni
občini Novo mesto,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do
občine (zaključna ﬁnančna poročila, plan
dela za tekoče leto).
4.7. Razpisno področje g) Založništvo:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti in posamezni literarni ustvarjalci v Mestni občini
Novo mesto,
– pravne osebe, ki so registrirane v
Mestni občini Novo mesto in ﬁzične osebe,
ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine
(obvezni izvodi soﬁnancirane knjige).
4.8. Razpisno področje h) Perspektivni
posamezniki:
– posamezniki, ki delujejo v okviru društev, zavodov, fondacij in ostalih pravnih ali
ﬁzičnih oseb, ki aktivno delujejo na področju
kulture,
– prijavitelj mora imeti stalno prebivališče
v Mestni občini Novo mesto,
– prijavitelj kot pogodbena stranka prejšnjih let mora imeti izpolnjene vse obveznosti
do občine (zaključna vsebinska in ﬁnančna
poročila, potrdila o opravljenem seminarju
ali študijskem programu).
4.9. Razpisno področje i) Prireditve ob
Trdinovem letu:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi
na področju kulture, kulturna društva,
zasebni zavodi na področju kulture) in
ﬁzične osebe s statusom kulturnega ustvarjalca,
– pravne osebe, ki so registrirane v
Mestni občini Novo mesto in ﬁzične osebe,
ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto,
– projekt bo realiziran v Novem mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
zasebne, nevladne ali javne organizacije, ki
niso registrirane za opravljanje kulturne
dejavnosti.
Na razpis se ne morejo prijaviti ﬁzične
osebe, ki nimajo statusa kulturnega ustvarjalca.
4.10. Razpisno področje j) Akcije zaščite
kulturne dediščine:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na
območju Mestne občine Novo mesto,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom,
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– predlagatelj mora imeti zagotovljena
ﬁnančna sredstva v višini najmanj 50%
upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti mnenje
odgovornega konservatorja.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan
Mestne občine Novo mesto za področja, ki
so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Splošni razpisni kriteriji za vse razpise:
– reference izvajalca, katerih dosedanje
delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in
kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in
odmevno,
– odmevnost realiziranih projektov,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno
izvedbo projekta (reference predlagatelja,
tehnična in organizacijska usposobljenost,
realnost izvedbe projekta),
– prednost pri soﬁnanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri
oblikovanju občinskih prireditev),
– aktivna udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v tujini,
– zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji.
7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije
za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.
8. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa
ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino soﬁnanciranja.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za projekte in programe na področju kulture, znaša 62,500.000
SIT. Za razpis Projekti na področju kulture
bodo sredstva razpisana v dveh rokih, in
sicer v prvem roku v vrednosti 10,000.000
SIT in v drugem roku v vrednosti 8,000.000
SIT.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programe in projekte v letu 2005 po razpisnih področjih so naslednje:
a) projekti na področju kulture:
b) projekti poklicnih javnih organizacij
c) projekti za oživitev mestnega jedra
d) redno delo kulturnih društev
e) soﬁnanciranje kulturnih programov
f) programi v javnem interesu
g) založništvo
h) perspektivni posamezniki
i) prireditve v Trdinovem letu
j) akcije zaščite kulturne dediščine
Skupaj
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10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2005.
11. Razpisni rok: prvi razpisni rok se prične 21. 1. 2005 in traja do 21. 2. 2005, drugi
razpisni rok se začne 3. 6. 2005 in traja do
4. 7. 2005.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo v celoti izpolnjen prijavni obrazec z zahtevanimi potrdili
in dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do 21. 2. 2005 in 4. 7.
2005 (za javni razpis projekti na področju
kulture) oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis na
področju kulture 2005«. Na hrbtni strani
mora biti navedba vlagatelja, naziv oziroma
ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
21. 2. 2005 in 4. 7. 2005 oziroma do tega
dne ni bila predložena na vložišču Mestne
občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila
vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih-

10,000.000 SIT (1. rok)
17,000.000 SIT
4,500.000 SIT
7,000.000 SIT
3,500.000 SIT
9,500.000 SIT
1,500.000 SIT
1,000.000 SIT
3,000.000 SIT
1,500.000 SIT
66,500.000 SIT

+ 8,000.000 SIT (2. rok)
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koli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o
izboru: občina bo predlagatelje z odločbo
obvestila o rezultatih javnega razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Ob-1425/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje izobraževalnih
programov višjih strokovnih šol v letu
2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje:
1.1. sodelovanja pri pripravi novih izobraževalnih programov za pridobitev višje
strokovne izobrazbe, sprejetih in objavljenih
v Uradnem listu RS v študijskem letu
2004/05,
1.2 izdelave elaboratov za izvajanje
novih javno veljavnih izobraževalnih programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe,
oddanih Ministrstvu za šolstvo in šport v
študijskem letu 2004/05.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo
mesto, v okviru katerih delujejo višje strokovne šole kot organizacijske enote.
Vlagatelji se na razpis prijavijo tako, da
izpolnijo prijavni in zbirni obrazec, ter priložijo:
– pod točko 1.1: potrdilo Centra za
poklicno izobraževanje, iz katerega mora biti
razvidno, pri pripravi katerega programa je
vlagatelj sodeloval in kdaj, ter fotokopijo
objave programa iz Uradnega lista RS,
– pod točko 1.2: potrdilo Ministrstva za
šolstvo in šport o oddaji elaborata, iz katerega mora biti razvidno, za kateri program je
bil elaborat oddan in kdaj, fotokopijo soglasja
za izvajanje izobraževalnega programa, za
katerega je bil elaborat oddan in sklep
Občinskega sveta MO Novo mesto, da
soglaša z uvedbo in izvajanjem novega višješolskega strokovnega programa.
3. Merila za soﬁnanciranje
Prijave bodo ocenjene oziroma ovrednotene na podlagi naslednjih meril:
– sodelovanje pri pripravi novega programa 100 točk,
– izdelava in oddaja elaborata, za katerega je vlagatelj dobil soglasje za izvajanje
60 točk,
– izdelava in oddaja elaborata, za katerega vlagatelj ni dobil soglasja za izvajanje
50 točk.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2005 je 2,500.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
31. 8. 2005, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na kuverti »Ne odpiraj –
Vloga na razpis za soﬁnanc. izobr. programov višjih strokovnih šol«, na zadnji strani
ovojnice pa mora biti navedeno ime in
naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo
mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani
MO Novo mesto: www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-1426/05
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in
31/00) in Pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov v Mestni občini Novo
mesto (Ur. l. RS, št. 35/02) objavlja Mestna
občina Novo mesto
javni razpis
za soﬁnanciranje športa v Mestni občini
Novo mesto v letu 2005
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
2. Pogoji in merila soﬁnanciranja
3. Rok in način prijave
4. Vsebina vloge
5. Informiranje kandidatov
6. Postopek obravnave vlog
7. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je soﬁnanciranje izvajalcev športnih programov na naslednjih področjih in do naslednjih višin:
– šport otrok in mladine – 10,400.000
SIT,
a) Redno delo z mladimi – 6,800.000
SIT,
b) Projektno delo z mladimi – 3,600.000
SIT,
– športna rekreacija in množični projekti
– 3,500.000 SIT,
– vrhunski in tekmovalni šport –
9,200.000 SIT,
– šport invalidov – 1,300.000 SIT,

– večje športne prireditve doma in v tujini
– 9,200.000 SIT,
a) Večje športne prireditve doma –
5,600.000 SIT,
b) Nastopi športnikov v tujini – 3,600.000
SIT,
– strokovno izpopolnjevanje – 1,600.000
SIT,
– športni sklad 3,000.000 SIT,
– planinska društva in taborniške org. –
1,950.000 SIT,
a) Planinska društva – 1,100.000 SIT,
b) Taborniške organizacije – 850.000
SIT.
2. Pogoji in merila soﬁnanciranja
Pogoji za prijavo na javni razpis so
natančno določeni v 3. členu Pravilnika o
načinu vrednotenja športnih programov v
Mestni občini Novo mesto oziroma v 15. in
16. členu za planinska društva in taborniške
organizacije. V istem pravilniku so določena
tudi merila soﬁnanciranja.
Prednost pri soﬁnanciranju imajo športna
društva, ki delujejo v javnem interesu na
področju športa, športni javni zavodi, šole in
vzgojno-varstvene organizacije.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, najkasneje do 21. 2. 2005. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 11. ure
oddana v prostorih Mestne občine Novo
mesto, soba št. 32. Navedeni rok ne velja za
razpis Športni sklad, kjer bo Mestna občina
sprejemala vloge do porabe sredstev na
postavki.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov Mestne občine Novo mesto
(polni naslov prejemnika),
– pripis Javni razpis – Šport.
4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MO NM – Razpis –
Šport 2005,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa.
Predpisane obrazce in navodila za pripravo vloge lahko kandidati za sredstva
prejmejo v prostorih Mestne občine Novo
mesto, soba št. 32 vsak dan med 7.30 in
9.30, predpisani obrazci pa so na voljo tudi
na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto www.novomesto.si.
5. Informiranje kandidatov: informacije o
razpisu so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Mestne
občine Novo mesto www.novomesto.si,
oglasni deski Mestne občine Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Za
dodatne informacije lahko kandidati Mestno
občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: slavko.gegic@novomesto.si
ali ustno na tel. 07/393-92-51 vsak dan med
7.30 in 9.30. Kontaktna oseba je Slavko
Gegič.
6. Postopek obravnave vlog
Strokovna služba Mestne občine Novo
mesto bo pravočasno poslane prijave odprla
najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku in ugotovila ali prijave izpolnjujejo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele na
sedež Mestne občine Novo mesto po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Če
strokovna služba občine ugotovi, da vloga
ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, tako vlogo zavrne in o tem
obvesti kandidata.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Izbranim kandidatom Mestna občina
Novo mesto pošlje sklep o izbiri soﬁnanciranih programov in višini dodeljenih sredstev
ter s kandidati sklene pogodbe o soﬁnanciranju izbranih programov.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
zaključka razpisa.
7. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s
katerimi bo podpisana pogodba o soﬁnanciranju izbranih programov, morajo strokovni
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev. Do 30. 10. 2005 pa morajo
izvajalci brez poziva občino obvestiti o realizaciji programov s poročili in dokazili.
Mestna občina Novo mesto
Ob-1427/05
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/02 in 44/02)
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje mladinskih projektov
Mestna občina Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva v višini 3,400.000 SIT
za mladinske projekte v letu 2005.
Namen razpisa je razširiti mladinsko dejavnost v Mestni občini Novo mesto in na ta način
prispevati h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu življenju mladih v naši občini.
Na razpis se lahko prijavijo mladinske
organizacije, druge organizacije ter posamezniki, ki so nosilci projektov, namenjenim
predvsem mladim med 16. in 27. letom starosti na območju Mestne občine Novo
mesto. Razpis ni namenjen kulturnim in
športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč
ostalim aktivnostim mladih, ki prispevajo k
izboljšanju družbenega položaja mladih,
vključevanju mladih v družbene procese ali
k uresničevanju pluralnih interesov mladih.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. Kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
2. Natančno predstavitev projekta;
3. Časovni termin projekta;
4. Število in starost udeležencev, ki bodo
v projektu sodelovali;
5. Finančno konstrukcijo projekta (prihodki, lastna sredstva, zaprošena sredstva iz razpisa, sponzorska sredstva,
odhodki, …).
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju sredstev:
– pomembnost projekta (preprečevanje
zasvojenosti, socialno varstvo, zdravstveno
varstvo, zmanjševanje nasilja, prostovoljno
delo),

– število mladih, ki jih projekt zajema,
– trajanje projekta,
– organiziranost in razširjenost mladinske organizacije oziroma druge organizacije, ki se na razpis prijavlja,
– drugi elementi, povezani z razdeljevanjem proračunskih sredstev.
Merila se upoštevajo po pomembnosti po
vrstnem redu, kot so zgoraj navedena.
Rok za prijavo na javni razpis: 21. 2.
2005.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
zaključka razpisa.
Dodatne informacije: www.novomesto.si
in 07/39-39-251 (Slavko Gegič).
Vloge pošljite na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, s pripisom: »Javni razpis – Mladinski
projekti«.
Mestna občina Novo mesto
Ob-1428/05
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/02 in 44/02)
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje mladinskih programov
Mestna občina Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva v višini 3,200.000 SIT
za soﬁnanciranje mladinske programov v
letu 2005.
Namen razpisa je razširiti mladinsko
dejavnost v Mestni občini Novo mesto in na
ta način prispevati h kvalitetnejšemu in
ustvarjalnejšemu življenju mladih v naši
občini. Sredstva so namenjena soﬁnanciranju mladinskih programov.
Na razpis se lahko prijavijo mladinske
organizacije, druge organizacije ter posamezniki, ki so nosilci programov, namenjenim predvsem mladim med 16. in 27. letom
starosti na območju Mestne občine Novo
mesto, ki so pridobili sredstva na javnih razpisih Republike Slovenije in Evropske zveze
in drugih mednarodnih organizacij. Razpis
ni namenjen kulturnim in športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim aktivnostim
mladih, ki prispevajo k izboljšanju družbenega položaja mladih, vključevanju mladih v
družbene procese ali k uresničevanju pluralnih interesov mladih.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. Kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
2. Natančno predstavitev programa;
3. Časovni termin programa;
4. Število in starost udeležencev, ki bodo
v programu sodelovali;
5. Finančno konstrukcijo programa (prihodki, lastna sredstva, zaprošena sredstva iz razpisa, sponzorska sredstva,
odhodki, …);
6. Dokazilo o pridobitvi sredstev za soﬁnanciranje prijavljenega programa iz naslova
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razpisov Republike Slovenije, Evropske
zveze oziroma drugih mednarodnih organizacij.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju sredstev:
– pomembnost projekta (preprečevanje
zasvojenosti, socialno varstvo, zdravstveno
varstvo, zmanjševanje nasilja, prostovoljno
delo),
– število mladih, ki jih projekt zajema,
– trajanje projekta,
– organiziranost in razširjenost mladinske organizacije oziroma druge organizacije, ki se na razpis prijavlja,
– drugi elementi, povezani z razdeljevanjem proračunskih sredstev.
Merila se upoštevajo po pomembnosti po
vrstnem redu, kot so zgoraj navedena.
Rok za prijavo na javni razpis: do podelitve sredstev.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
zaključka razpisa.
Dodatne informacije: www.novomesto.si
in 07/39-39-251 (Slavko Gegič).
Vloge pošljite na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, s pripisom: »Javni razpis – mladinski
projekti«.
Mestna občina Novo mesto
Ob-1429/05
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/02 in 44/02)
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje organizacij in
projektov na področju tehnične kulture
Mestna občine Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva v višini 1,600.000 SIT
za delovanje organizacij in društev na področju tehnične kulture v letu 2005.
Namen razpisa je omogočiti delovanje
organizacij in društev na področju tehnične
kulture v Mestni občini Novo mesto in na ta
način prispevati h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu delu na tem področju v naši
občini.
Na razpis se lahko prijavijo organizacije
in društva, ki na področju tehnične kulture
delujejo na območju Mestne občine Novo
mesto in imajo v Mestni občini Novo mesto
tudi svoj sedež. Ta razpis ni namenjen šolskim krožkom oziroma šolskim društvom, ki
delujejo na področju tehnične kulture.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko);
2. podatke o množičnosti oziroma številu
članstva;
3. število aktivnih sekcij;
4. poročilo o delu v letu 2004;
5. plan dela v letu 2005;
6. število usposobljenega kadra za delo
na tem področju;
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7. podatke o planirani mednarodni aktivnosti in tekmovanjih;
8. ﬁnančno poročilo za leto 2004 (višina
sredstev skupaj, iz proračuna MO NM, iz
proračuna Ministrstva in Fundacij na tem
področju, sponzorska sredstva, ostali viri
vključno s članarino);
9. druge elemente povezane z razpisom.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju sredstev:
– množičnost oziroma število članstva,
– število aktivnih sekcij,
– aktivnosti izvedene v letu 2004,
– planirane aktivnosti v letu 2005,
– število usposobljenega kadra,
– mednarodne aktivnosti,
– organiziranost in razširjenost organizacije oziroma društva, ki se na razpis prijavlja,
– drugi elementi, povezani z razdeljevanjem proračunskih sredstev.
Merila se upoštevajo po pomembnosti po
vrstnem redu, kot so zgoraj navedena.
Rok za prijavo na javni razpis: 21. 2.
2005.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
zaključka razpisa.
Dodatne informacije: www.novomesto.si
in 07/39-39-251 (Slavko Gegič).
Vloge pošljite na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, s pripisom: »Javni razpis – Tehnična
kultura«.
Mestna občina Novo mesto
Ob-1430/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje projektnega dela v
osnovnih šolah v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje projektnega dela v osnovnih šolah v šolskem
letu 2004/05.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so osnovne šole Mestne občine Novo
mesto. Projekti, ki jih bodo osnovne šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedeni v
šolskem letu 2004/2005. V vseh prijavljenih
projektih morajo biti aktivno udeleženi
učenci. Vlagatelji lahko kandidirajo le s
tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni
meri zagotovljenih drugih ﬁnančnih sredstev.
Vsak projekt prijavijo na prijavnem obrazcu.
Za vse prijavljene projekte izpolnijo zbirni
obrazec.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim projektom kandidira samo na en javni razpis MO
Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma soﬁnanciranje
projektov

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila predmetnih področij vključenih
v projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– časa izvajanja projekta,
– tega kje se je projekt izvajal, ter
– kje in kako je bil projekt predstavljen.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
projektno delo v osnovnih šolah za leto 2005
je 2,200.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
31. 8. 2005, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za projektno delo v OŠ«,
na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v
prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril
ocenila samo znane podatke, navedene v
prijavnem obrazcu za posamezni projekt.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo
mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani
MO
Novo
mesto
na
naslovu
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-1431/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov
pospeševanja izobraževalne dejavnosti
v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programa pospeševanja izobraževalne dejavnosti v letu 2005, in sicer:

– priprava strokovnih posvetov in seminarjev za strokovne delavce osnovnih in
srednjih šol MO Novo mesto,
– priprava zbornikov ob večjih obletnicah
javnih zavodov s področja izobraževanja v
MO Novo mesto, s predstavitvijo zgodovine
izobraževalne dejavnosti od ustanovitve javnega zavoda dalje,
– drugih programov, ki bodo po svoji vsebini pospeševali in bogatili izobraževalno
dejavnost v osnovnih šolah MO Novo
mesto.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so za izvajanje dejavnosti,
ki jo na razpis prijavljajo, registrirane in imajo
ali bodo pridobile ustrezen kader za izvedbo
programa. Vlagatelji lahko kandidirajo le s
tistimi programi, za katere nimajo v zadostni
meri zagotovljenih drugih ﬁnančnih sredstev.
Vsak vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Vsak program prijavi na prijavnem
obrazcu.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en
javni razpis MO Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma soﬁnanciranje
programov
Prednostno bodo soﬁnancirani:
– programi, za katere bo MO Novo mesto
ocenila, da pospešujejo in bogatijo izobraževalno dejavnost v njenem prostoru,
– programi, ki pomenijo nadaljevanje že
začetih ali opravljenih programov iz preteklih
let.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
program pospeševanja izobraževalne dejavnosti za leto 2005 je 2,200.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
21. 2. 2005, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za program pospeševanja
izobr. dejavnosti«, na zadnji strani ovojnice
pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko
dobijo ves čas trajanja razpisa na Oddelku
za družbene dejavnosti MO Novo mesto,
Seidlova cesta 1, ali na spletni strani

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
MO
Novo
mesto
na
naslovu:
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
07/39-39-254 (Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-1432/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje raziskovalnih nalog v
osnovnih šolah v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje raziskovalnih nalog v osnovnih šolah v šolskem
letu 2004/05.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so osnovne šole Mestne občine Novo mesto.
Raziskovalne naloge, ki jih bodo osnovne
šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedene v šolskem letu 2004/2005. Prijavljene
raziskovalne naloge morajo izdelati učenci
pod ustreznim strokovnim mentorstvom. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi raziskovalnimi nalogami, za katere nimajo v zadostni
meri zagotovljenih drugih ﬁnančnih sredstev.
Vsako raziskovalno nalogo prijavijo na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene raziskovalne naloge izpolnijo zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj lahko z isto raziskovalno nalogo kandidira samo na en javni
razpis MO Novo mesto.
3. Merila za soﬁnanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog
Prijavljene raziskovalne naloge bodo
ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna
od:
– teme za raziskovalno nalogo,
– števila predmetnih področij vključenih
v raziskovalno nalogo,
– števila izvajalcev,
– časa izvajanja,
– tega kje se je naloga izvajala,
– tega kje je bila predstavljena in
– dosežkov.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
raziskovalne naloge v osnovnih šolah za
leto 2005 je 500.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
31. 8. 2005, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za raziskovalne naloge v
OŠ«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti
navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.

7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v
prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril
ocenila samo znane podatke, navedene v
prijavnem obrazcu za posamezno raziskovalno nalogo.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo
mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani
MO Novo mesto www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-1433/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje tekmovanj učencev v
znanju v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje tekmovanj učencev v zanju v šolskem letu
2004/05.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis:
upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so
osnovne šole Mestne občine Novo mesto.
Tekmovanja, ki jih bodo osnovne šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedena v šolskem letu 2004/05. Soﬁnancirana bodo tista
regijska in državna tekmovanja učencev v
znanju, ki so navedena v prijavnem obrazcu.
Poleg prijavnega obrazca morajo šole izpolniti še zbirni obrazec. Vloga na razpis je
popolna, če šola pošlje izpolnjen zbirni in
prijavni obrazec.
3. Merila za soﬁnanciranje
Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke
na tekmovanjih, udeležbo in organizacijo
tekmovanj.
Prijavljena regijska in državna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi naslednjih
meril:
– za dosežke bodo nagrajeni rezultati od
1. do 5. mesta,
– za udeležbo na tekmovanjih se bo
upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev,
– za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev in
mentorjev).
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
tekmovanje učencev za leto 2005 je
2,200.000 SIT.
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5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
31. 8. 2005, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za tekmovanja učencev v
znanju«, na zadnji strani ovojnice pa mora
biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO NM, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno
in se bo izvajalo tretji delovni dan po
zaključku razpisa. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje
pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh
ne dopolnijo, se zavrže. Komisija za
pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih
ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane
podatke, navedene v prijavnem obrazcu za
posamezno tekmovanje.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti MO
Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni
strani MO Novo mesto na naslovu
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-1434/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje mladinskih raziskovalnih nalog izvedenih v šolskem letu 2004/05.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo
mesto. Raziskovalne naloge, ki jih bodo
srednje šole prijavile na ta razpis, morajo biti
izvedene v šolskem letu 2004/05. Prijavljene
raziskovalne naloge morajo izdelati dijaki
pod ustreznim strokovnim mentorstvom.
Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi raziskovalnimi nalogami, za katere nimajo v
zadostni meri zagotovljenih drugih ﬁnančnih
sredstev. Vsako raziskovalno nalogo prija-
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vijo na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene
raziskovalne naloge izpolnijo zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni
razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za soﬁnanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog
Prijavljene raziskovalne naloge bodo
ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna
od:
– teme za raziskovalno nalogo,
– števila predmetnih področij vključenih
v raziskovalno nalogo,
– števila izvajalcev,
– časa izvajanja,
– udeležbe na tekmovanju,
– kje je bila predstavljena in
– uvrstitve na državno ali mednarodno
tekmovanje.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
mladinske raziskovalne naloge za leto 2005
je 600.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
16. 8. 2005, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za mladinske raziskovalne
naloge«, na zadnji strani ovojnice pa mora
biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO NM, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v
prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril
ocenila samo znane podatke, navedene v
prijavnem obrazcu za posamezno raziskovalno nalogo.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO NM,
Seidlova cesta 1, ali na spletni strani MO
NM: www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Mojci Kužnik,
na tel. 07/39-39-255.
Mestna občina Novo mesto
Ob-1435/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Sta-
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tuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje projektnega dela
dijakov v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje projektnega dela dijakov v šolskem letu 2004/05
oziroma v letu 2005.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo
mesto in Klub za nadarjene učence Novo
mesto. Projekti, ki jih bodo srednje šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedeni v
šolskem letu 2004/05, projekti, ki jih bo prijavil Klub za nadarjene učence pa v koledarskem letu 2005. V vseh prijavljenih projektih
morajo biti aktivno udeleženi dijaki. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi projekti, za
katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih
drugih ﬁnančnih sredstev. Vsak projekt prijavijo na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene projekte izpolnijo zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim projektom prijavi samo na en javni razpis
Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma soﬁnanciranje
projektov
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila predmetnih področij vključenih
v projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– časa izvajanja projekta,
– tega kje se je projekt izvajal, ter
– kje in kako je bil projekt predstavljen.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
projektno delo dijakov za leto 2005 je
2,080.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
21. 2. 2005, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za projektno delo dijakov«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti
navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO NM, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v
prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril
ocenila samo znane podatke, navedene v
prijavnem obrazcu za posamezni projekt.

8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO NM,
Seidlova cesta 1, ali na spletni strani MO
NM www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-255
(Mojca Kužnik).
Mestna občina Novo mesto
Ob-1436/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje raziskovalnega
programa v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje raziskovalnega programa na območju
Mestne občine Novo mesto v letu 2005.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav na javni razpis
za soﬁnanciranje raziskovalnega programa
so pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki želijo izvajati raziskovalno
nalogo na območju Mestne občine Novo
mesto.
Raziskovalne naloge naj bodo s področja:
– ekologije in urejanja prostora,
– prestrukturiranja in sanacije podjetij
(tehnološko-tehnične raziskave),
– družboslovja in družbenih dejavnosti.
Raziskovalna naloga mora biti izvedena
do 31. 10. 2005.
Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni
razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za izbor raziskovalnih nalog
Prednostno bodo soﬁnancirane:
– naloge, ki so večjega pomena za
Mestno občino Novo mesto,
– naloge, ki bodo postavile izhodišče za
družbeno akcijo,
– naloge, ki pomenijo nadaljevanje že
začetih ali opravljenih raziskav iz preteklih
let.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev: za
soﬁnanciranje raziskovalnih nalog v letu
2005 so predvidena ﬁnančna sredstva v
višini 2,160.000 SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na prijavnem
obrazcu za javni razpis za soﬁnanciranje
raziskovalnega programa v letu 2005. Kolikor vlagatelj prijavlja več nalog, mora vsako
nalogo prijaviti na svojemu prijavnemu
obrazcu. Za vse prijavljene naloge izpolni
zbirni obrazec. Vloga je popolna, če sta pravilno izpolnjena zbirni in prijavni obrazec in
če so priložene vse zahtevane priloge.
Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane.
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7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 21. 2.
2005, ali najpozneje ta dan poslane po pošti
kot priporočena pošiljka (upošteva se datum
poštnega žiga), v zaprti ovojnici z oznako na
prednji strani »Ne odpiraj – vloga na razpis
za soﬁnanciranje raziskovalnega programa«,
na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog s pomanjkljivimi dokumenti bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8
dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se s sklepom
zavrže.
9. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v
60 dneh od izteka roka za oddajo vloge.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisano dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani od
dneva objave javnega razpisa do izteka roka
za oddajo prijav na Oddelku za družbene
dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, vsak dan v času
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine
Novo
mesto
na
naslovu:
www.novomesto.si.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, pri Mojci Kužnik, na tel.
07/39-39-255.
Mestna občina Novo mesto
Ob-1437/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje tekmovanj dijakov v
znanju v letu 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje tekmovanj dijakov v zanju v šolskem letu
2004/05.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo
mesto. Tekmovanja, ki jih bodo srednje šole
prijavile na ta razpis, morajo biti izvedena v
šolskem letu 2004/05. Soﬁnancirana bodo
tista državna in mednarodna tekmovanja
dijakov v znanju, ki so navedena v prijavnem obrazcu. Poleg prijavnega obrazca
morajo šole izpolniti še zbirni obrazec. Vloga
na razpis je popolna, če šola pošlje izpolnjen zbirni in prijavni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim tekmovanjem prijavi samo na en javni razpis
Mestne občine Novo mesto.

3. Merila za soﬁnanciranje
Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke
na tekmovanjih, udeležbo in organizacijo
tekmovanj.
Prijavljena državna in mednarodna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi
naslednjih meril:
– za dosežke bodo nagrajeni rezultati od
1. do 5. mesta,
– za udeležbo na tekmovanjih se bo
upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev,
– za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev in
mentorjev) in število področij po poklicih.
Podrobneje so merila predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
tekmovanje dijakov za leto 2005 je 1,100.000
SIT.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2005.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
16. 8. 2005, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za tekmovanja dijakov v
znanju«, na zadnji strani ovojnice pa mora
biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v
prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril
ocenila samo znane podatke, navedene v
prijavnem obrazcu za posamezno tekmovanje.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo
mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani
MO
Novo
mesto
na
naslovu:
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-255
(Mojca Kužnik).
Mestna občina Novo mesto
Ob-1239/05
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava –
Razdrto (Uradno glasilo, št. 5/00, 3/01, 1/02,
Ur. l. RS, št. 54/02) Občina Vipava objavlja

Št.

6 / 21. 1. 2005 /

Stran

611

javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila
pridobljena iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC
Vipava – Razdrto za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vipava za leto 2005
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (ﬁzične in pravne osebe), ki
obdelujejo zemljišča oziroma investirajo na
območju Občine Vipava (iz drugih občin
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v
vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna
in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo
dodeljevala za subvencioniranje obrestne
mere za:
A) Agromelioracijo kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki, travniki,
pašniki, vrtnarstvo)
B) Nakup kmetijskih zemljišč
C) Nakup osnovne črede, novogradnja in
adaptacija hlevov ter investicije v povečanje
pridelave mleka in mesa na kmetijah
D) Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah
E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje
F) Investicije v nasade hitrorastočih
listavcev
G) Nakup gozdnih zemljišč
H) Nakup cisterne za dovoz pitne vode
na kmetije in za intervencije v primeru
požara ali drugih naravnih nesreč na kmetijskih in gozdnih površinah in objektih.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na
javnem razpisu po posameznih panogah:
A) Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Vinogradništvo na območjih, rajoniziranih za vinsko trto:
– skupna površina vinogradov na kmetijo
0,5 ha,
– minimalna letna obnova 0,1 ha,
– najmanjše število cepljenk 3.500 kos/ha
bruto površine.
2. Matičnjaki
– posaditev matičnjaka stopnje selekcije
baza,
– posaditev najmanj 1000 kosov podlage,
– izjava KVZ Nova Gorica, da je ﬁzična
oziroma pravna oseba posadila matičnjak v
skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega
inštituta.
3. Sadjarstvo
– skupna površina nasadov na kmetijo:
– (breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) –
(ostalo = 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških priporočilih.
4. Travniki, pašniki
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije
letno – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha,
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– agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin.
5. Vrtnarstvo
– minimalna površina novega rastlinjaka
200 m2,
– minimalna površina namakalnega
sistema ca. 3.000 m2 površine.
B) Nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje
od 0,5 ha ali predstavlja zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega kosa istega
lastnika nad skupno površino 0,5 ha,
– zemljišče se uporablja za intenzivno
kmetijsko obdelavo oziroma se na kupljenem zemljišču že izvajajo agromelioracijska
dela.
C) Nakup osnovne črede, novogradnja in
adaptacija hlevov ter investicije v povečanje
pridelave mleka in mesa na kmetijah
1. Nakup osnovne črede:
– najmanj 10 glav telet za pitanje,
– najmanj 5 krav.
2. Novogradnja hlevov:
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je
vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve
iz dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
3. Adaptacija hlevov:
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je
vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
D) Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah:
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s
štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu.
E) Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje:
– investicije v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo in
promocijo vin,
– investicije v skladiščne in hladilniške
kapacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.
F) Investicije v nasade hitrorastočih
listavcev:
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– nakup sadik, potrebna zemeljska dela
in saditev,
– zasaditev najmanj 0,1 ha površine,
– pozitivno mnenje za snovanje nasada
pri Zavodu za gozdove.
G) Nakup gozdnih zemljišč:
– nakup najmanj 1 ha gozda, če gre za
posamezno parcelo ali najmanj 0,5 ha, če
gre za zaokroževanje posesti,
– gozdne površine se lahko nahajajo tudi
izven območja Občine Vipava, vendar samo
v občinah, ki neposredno mejijo na Občino
Vipava,
– pozitivno mnenje Zavoda za gozdove
RS, OE Ajdovščina.
H) Nakup cisterne za dovoz pitne vode
na kmetije in za intervencije v primeru
požara ali drugih naravnih nesreč na kmetijskih in gozdnih površinah in objektih
Do subvencije obrestnih mer so upravičena Gasilka društva iz Občine Vipava, ki
kupijo kamion s cisterno s podvozjem Marcedez Benz ACTROS 1831/K z medosno
razdaljo 3,6 m.
Podvozje mora biti nadgrajeno s cisterno
za prevoz pitne vode volumna 7500 l (vgrajena kombinirana črpalka, vodni top, oprema
za samozaščito in pranje vozišča ter ostala
potrebna oprema po tipizaciji Gasilske zveze
Slovenije).
Kupec omenjenega vozila z nadgradnjo,
ki kandidira za subvencijo obrestne mere za
ta namen, mora predložiti k prošnji tudi
pogodbo o nakupu vozila oziroma cisterne.
IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna
mera (T + R),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60% vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na
posameznega vlagatelja 10 mio SIT,
– doba vračila do višine kredita 1,5 mio
SIT je 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT
do 5 mio SIT je 5 let, nad 5 mio SIT pa je
doba vračanja do 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki
velja za kredite od višine 3 mio SIT naprej in
z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za
naslednje namene,
– agromelioracija kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– investicije v nasade hitrorastočih listavcev,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je 3 mesece od odobritve kredita.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne
mere se vlaga na posebnem obrazcu, ki se
dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava
in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina,
Goriška 23/b, Ajdovščina. Katero dokumentacijo bo potrebno vlogi priložiti bo razvidno
iz obrazca razpisne dokumentacije.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
31. 12. 2005.
VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem
razpisu: vloge morajo biti predložene na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava osebno ali priporočeno po pošti z
oznako »vloga za kreditiranje investicij v
kmetijstvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki
bodo prispele do vključno 14. marca 2005.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.

VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
ali na sedežu Kmetijsko svetovalne službe
Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina.
IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala
namensko porabo sredstev pri investitorju.
Če bo ugotovila, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena na
podlagi neresničnih podatkov, ima pravico
zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. Investitor bo
moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva pridobitve teh sredstev do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade,
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– imeti v lasti gozdno zemljišče še najmanj 20 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike, za agromelioracijo travnikov in pašnikov še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava
Ob-1252/05
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02) Občina Vipava
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje humanitarnih in
invalidskih programov in letovanja
otrok (občanov) v letu 2005
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov humanitarnih in invalidskih
neproﬁtnih organizacij, zavodov ter društev,
ki imajo sedež na območju Občine Vipava
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za
občane Občine Vipava.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2005
zagotovljenih: 2,370.000 SIT za humanitarne programe in invalidske programe,
1,000.000 SIT za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15. leta
starosti).
Soﬁnancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji
predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki so
ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki so
ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene na
značilnostih invalidov po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov,
– druge neproﬁtne organizacije in društva, ki na območju Občine Vipava oziroma
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za njene občane izvajajo razpisane programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
občine Vipava oziroma , da izvajajo program
tudi za občane občine Vipava,
– poročilo o delu in ﬁnančno poročilo za
leto 2004,
– program dela in ﬁnančni načrt za leto
2005,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov – kadar
to zahteva varstvo osebnih podatkov),
– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava.
Rok za predložitev prijav je 20 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako »Javni razpis za humanitarne programe in letovanje otrok« na naslov Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
izteku razpisa.
Občina Vipava
Št. 14502-0001/2005-001
Ob-1254/05
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 38/99 in 86/02)
objavlja Občina Štore
javni razpis
za opravljanje lekarniške dejavnosti in
podelitev koncesije
1. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Štore.
2. Javnega razpisa se lahko udeležijo
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. in 8.
člena Zakona o lekarniški dejavnosti ter
pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti, določene s 35. členom Zakona o
zdravstveni dejavnosti.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v
zaprtih ovojnicah v 15 dneh od objave razpisa na naslov: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, Štore, z oznako »Za lekarniško
koncesijo – Ne odpiraj«.
4. Občina Štore si pridržuje pravico, da z
nobenim od prijavljenih kandidatov ne
sklene koncesijske pogodbe.
5. Koncesijo za opravljanje lekarniške
dejavnosti na območju Občine Štore podeli
pristojni upravni organ ob soglasju Ministrstva za zdravstvo in po poprejšnjem mnenju
Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
6. Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na sedežu občinske uprave
Občine Štore – tel. 03/780-38-40.
Občina Štore
Št. 002-01/05-1
Ob-1438/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika za
vrednotenje programov športa v Občini
Šalovci (Ur. l. RS, št. 67/99) Občina Šalovci
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa v Občini Šalovci
v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje naslednjih programov:
– šport predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine,
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek,
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– mednarodna športna dejavnost,
– športne prireditve.
2. Na razpis za soﬁnanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva ali klubi,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Šalovci,
– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo usklajena pravila (statut)
Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 24/00),
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
4. Izbrani programi bodo soﬁnancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2005
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Šalovci, katerega je
občinski svet občine Šalovci sprejel dne
9. 7. 1999.
5. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 28. 2.
2005 do 12. ure.
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
s pripisom »javni razpis – šport 2005«. Enotne obrazce za prijavo, ostalo razpisno
dokumentacijo in podrobne informacije
dobite vsak delovni dan do 27. 2. 2005 med
7. in 15. uro, na sedežu Občine Šalovci, tel.
02/559-80-50.
6. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s številom udeležencev, krajem
izvajanja programa in urnikom.
Program mora biti ﬁnančno ovrednoten
in dopolnjen z navedbo virov ﬁnanciranja.
7. Izbranim izvajalcem se izda sklep o
ﬁnanciranju programov in se sklene pogodba
o soﬁnanciranju športnih programov.
Občina Šalovci
Št. 002-01/05-1
Ob-1439/05
Na podlagi 6. člena Pravilnika za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci
za obdobje 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 71/04)
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objavlja Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci
javni razpis
za soﬁnanciranje pospeševanja razvoja
kmetijstva v Občini Šalovci
I. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje pospeševanja razvoja kmetijstva v
Občini Šalovci v letu 2005 za naslednje
namene:
– soﬁnanciranje stroškov prve osemenitve živali,
– soﬁnanciranje analize krme in zemlje,
– soﬁnanciranje apnenja zemlje,
– soﬁnanciranje testiranja škropilnic,
– soﬁnanciranje zavarovanja kmetijskih
pridelkov,
– soﬁnanciranje preventivnega cepljenja
živali,
– soﬁnanciranje strokovnega izobraževanja za potrebe kmetijstva.
II. Okvirna višina sredstev: za navedene
ukrepe znaša skupna okvirna višina razpisanih sredstev 3,000.000 SIT.
III. Ukrepi
1. Soﬁnanciranje stroškov prve osemenitve živali
– Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 1) in predloženi plačani račun za
izvedene storitve pooblaščene organizacije,
ki opravlja storitev osemenjevanja v kmečki
reji.
– Upravičenci: ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
– Višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov umetnega osemenjevanja govejih
plemenic in plemenskih svinj.
2. Soﬁnanciranje analize krme in zemlje
– Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 2) in predloženi račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in
krme.
– Upravičenci: ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
– Višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov za analizo zemlje in krme.
3. Soﬁnanciranje apnenja zemlje
– Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 3), predloženi plačani račun o
nakupu in posestni list za površine na katerih se ukrep izvaja. Upravičenec lahko za
apnenje kmetijskih površin uporabi 1/3 svoje
zemlje ali najete zemlje.
– Upravičenci: ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
– Višina pomoči: 5 SIT/kg. Za površino
1 ha se prizna 1,5 do 2 toni apnenca.
4. Soﬁnanciranje testiranja škropilnic
– Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 4), predloženi račun za izvedeno
storitev, ki ga izda za testiranje pooblaščena
ustanova.
– Upravičenci: ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
– Višina pomoči: do 30% upravičenih
stroškov za testiranje škropilnic.
5. Soﬁnanciranje zavarovanja kmetijskih
pridelkov
– Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek, seznam zavarovancev in fotokopije
zavarovalnih polic. V imenu upravičenca

Stran

614 /

Št.

6 / 21. 1. 2005

uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s
katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov.
Dodatni popust zavarovalnice v višini vsaj
polovice procentualnega zneska, ki ga soﬁnancira občina. Med zavarovalnico in
Občino Šalovci se sklene pogodba o
poslovnem sodelovanju.
– Upravičenci: ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
– Višina pomoči: do 30% upravičenih
stroškov zavarovalne premije.
6. Preventivno cepljenje živali za zatiranje parazitoz
– Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 5), predloženi račun za izvedeno
storitev preventivnih ukrepov pooblaščene
veterinarske organizacije.
– Upravičenci: ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija im a MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
– Višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov.
7. Strokovno izobraževanje za potrebe
kmetijstva
– Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek
(obrazec 6), predloženi račun za izobraževanje izdano s strani za to pooblaščene
oziroma registrirane ustanove.
– Upravičenci: ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Šalovci.
– Višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov za izobraževanje.
IV. Skupni pogoji
Pri uveljavljanju ukrepov 1, 2, 3, 4, 6 in 7
se priznavajo računi oziroma dokazila o plačilu, izstavljeni po 15. 11. 2004.
Pri ukrepu 5 se priznavajo zahtevki za
izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po
31. 12. 2004.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo vložiti zahtevek oziroma izpolnjene predpisane obrazce in priložiti zahtevano dokumentacijo oziroma
dokazila, ki so pod posameznim ukrepom
navedeni v razpisu.
Obrazci so od začetka razpisa na voljo
na sedežu Občine Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci.
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Občini Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, ali na tel. 02/559-80-50.
VI. Rok in način vložitve vloge: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
je potrebno poslati priporočeno na naslov:
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci s
pripisom »Razpis – ukrepi v kmetijstvu« oziroma se vložijo neposredno v sprejemni
pisarni Občine Šalovci najpozneje do 15. 11.
2005. Upoštevani bodo tudi računi oziroma
dokazila o plačilu izstavljeni po 15. 11.
2004.
VII. Obravnava vlog
Vloge bo strokovna komisija obravnavala
do 15. v sledečem mesecu.
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala po vrstnem redu oddaje popolnih vlog.
Nepopolnih in neutemeljenih vlog bo komisija zavrnila s sklepom. Upravičenci bodo
prejeli sklep o dodelitvi sredstev v petnajstih
dneh od dneva obravnave vlog.
VIII. Nenamenska poraba sredstev: v primeru nenamenske porabe sredstev mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
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skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve subvencije do dneva vračila sredstev, če se
ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi
sredstev na zahtevkih navajal neresnične
podatke.
Občina Šalovci
Št. 002-01/05-1
Ob-1440/05
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
36/99, 59/99, 70/00, 100/00 in 51/02), 31.
člena Statuta občine Šalovci (Ur. l. RS, št.
13/99) in sklepa župana št. 034-01/05-1,
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
projektov društev, ki jih bo Občina
Šalovci soﬁnancirala iz občinskega
proračuna v letu 2005
Namen razpisa je izbira projektov društev s področja socialne, humanitarne, invalidske, izobraževalne in ostalih dejavnosti, ki
bodo v letu 2005 soﬁnancirani iz sredstev
proračuna Občine Šalovci.
1. Občina Šalovci bo iz sredstev proračuna za leto 2005 soﬁnancirala projekte, ki
jih izvajajo razna društva.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu
Občine Šalovci v letu 2005 namenjena za
soﬁnanciranje projektov društev je 700.000
SIT.
3. Projekti, soﬁnancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in ﬁnančno
realizirani do 31. decembra 2005.
4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine
Šalovci ali člane iz Občine Šalovci,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta,
– imajo izdelano realno ﬁnanciranje projekta.
Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
ki so sodelovali in pridobili sredstva iz drugih
razpisov občine.
5. Zainteresirana društva lahko oddajo
predlog za izvedbo samo enega projekta.
6. Predlogi projektov društev bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– seznam članov društva s stalnim bivališčem na območju Občine Šalovci,
– že izvedeni projekti v zadnjih treh
letih,
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi
projekta,
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta,
– zaprta in realna ﬁnančna konstrukcija
projekta,
– čas delovanja društva,
– status društva v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim društvom na voljo na Občini Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci, in sicer vsak
delovni dan med 7. in 15. uro.
8. Rok za oddajo predlogov projektov je
30. september 2005 do 15. ure. Predlogi
morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem
razpisu in v razpisni dokumentaciji.

9. Predlagatelji oziroma društva lahko
oddajo predloge po pošti ali osebno. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na
kateri je naveden naslov: Občina Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom: »Ne
odpiraj – projekti društev v letu 2005«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
10. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni in pripravljeni
skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz
nadaljnje obravnave takoj, ko bo to evidentirano.
11. Društva bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
oddajo predlogov.
Občina Šalovci
Št. 00203-01/05
Ob-1441/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), Pravilnika o pogojih in
merilih za soﬁnansiranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Laško in Odloka o
proračunu Občine Laško za leto 2005 sprejetega na seji Občinskega sveta Laško, dne
22. decembra 2004, Občina Laško objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa,
ki so v javnem interesu v letu 2005 v
Občini Laško
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– vzgojno varstveni zavodi,
– osnovne šole,
– športna društva in klubi,
– športna združenja in zveze registrirane
za opravljanje dejavnosti športa,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti športa,
– planinska društva, ki v svoji dejavnosti
izvajajo programe športa.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Laško,
– da so registrirani in organizirani v
skladu z veljavnimi predpisi o delovanju društev in za opravljanje dejavnosti v športu,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih
programov športa.
II. V letu 2005 bomo soﬁnancirali naslednje programe športa:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
in osnovnošolskih otrok v vrednosti do
1,172.000 SIT.
– V programu interesne športne vzgoje
predšolskih otrok bomo soﬁnancirali izvajanje programa Zlati sonček, ki obsega
temeljna športna znanja, program Naučimo
se plavati, Ciciban planinec in Vrtec na
snegu.
– V programu interesna športna vzgoja
osnovnošolskih otrok bomo soﬁnancirali
športno dejavnost, ki ima značaj organizirane 80-urne redne vadbe v šolskem športnem društvu, program Zlati sonček in Krpan,
program Naučimo se plavati in Naučimo se
smučati,
– medobčinska, regijska in republiška
šolska športna tekmovanja.
2. Interesna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 945.000 SIT.
– V programu športne vzgoje otrok in
mladine bomo soﬁnancirali programe, ki
obsegajo najmanj 80-urno redno letno
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športno dejavnost v športnih društvih izven
programa šolske športne vzgoje.
3. Programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport v vrednosti do 3,386.000 SIT in programe kakovostnega in vrhunskega športa
odraslih v vrednosti do 4,214.000 SIT.
– V programu športne vzgoje otrok in
mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport bomo soﬁnancirali programe, ki obsegajo individualne in kolektivne športne
panoge v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslove državnih prvakov.
– V vrhunskem športu odraslih bomo
soﬁnancirali programe individualnih in kolektivnih športnih panog v katerih športniki tekmujejo v uradnih državnih in mednarodnih
tekmovalnih sistemih, ter dodatno soﬁnansirali društeva in klube, ki imajo kategorizirane
športnike.
4. Programe športne rekreacije v vrednosti do 4,518.000 SIT.
– Soﬁnancirali bomo redno športno
rekreativno vadbo odraslih za vadbene skupine z najmanj 20 udeležencev.
– Soﬁnancirali bomo množične akcije in
prireditve, ki imajo športno rekreativni značaj ter občinska prvenstva.
5. Programe športno rekreativne dejavnosti upokojencev in invalidov v vrednosti
do 970.800 SIT.
– V programu športno rekreativne dejavnosti upokojencev bomo soﬁnancirali organizirano redno športno dejavnost zveze društev upokojencev za delno pokrivanje
stroškov najema športnih objektov in naprav,
ter stroškov tekmovanj v okviru športno
rekreativnih prireditev upokojencev.
Vrednost celotnega programa je 632.400
SIT.
– V programu športno rekreativne dejavnosti invalidov bomo soﬁnancirali organizirano redno športno dejavnost, športne prireditve in tekmovanja namenjena ohranjanju
psihoﬁzičnih in gibalnih sposobnosti z delnim pokrivanjem najema športnih objektov
in naprav.
Vrednost celotnega programa je 338.400
SIT.
6. Programe športne dejavnosti v planinskih društvih v vrednosti do 632.400 SIT.
– Soﬁnancirali bomo redno športno
dejavnost za vadbene skupine ali sekcije, ki
vključujejo najmanj 15 udeležencev in imajo
značaj športnih panog in tekmovanj (gorski
teki, gorsko kolesarstvo, orientacijski teki),
ter izvedbo planinske šole ali planinskega
tabora.
7. Programe skupnega intresa na področju športa v občini v vrednosti do 3,556.000
SIT.
Delo in izobraževanje strokovnih kadrov
v društvih in klubih v vrednosti do 1,663.000
SIT.
– Soﬁnancirali bomo izobraževanje in
usposabljanje strokovnih kadrov v skladu s
prioritetnimi potrebami po strokovnih kadrih
v občini za posamezne športe.
– Soﬁnancirali bomo neposredno delo
neprofesionalnih usposobljenih strokovnih
kadrov v športnih društvih in klubih, ki izvajajo programme kakovostnega in vrhunskega športa.
Organizacija in izvedba občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednost
do 1,893.000 SIT.
– Soﬁnancirali bomo dejanske stroške
organizacije in izvedbe tekmovanj, ter

nagrade, medalje in pokale za tekmovalne
dosežke.
III. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za
soﬁnanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Laško. Pri izboru in razdelitvi
sredstev se bodo upoštevale le tiste popolne
prijave izvajalcev ki v celoti izpolnjujejo
zahtevan obseg, vsebine in merila za posamezni program športa v skladu s 7. in 8.
členom pravilnika.
IV. Prijava mora vsebovati izpolnjene
obrazce 1, 2, 3 zahtevane Dokumentacije
za javni razpis za soﬁnanciranje športa v
Občini Laško v letu 2004.
Javni razpis z razpisno dokumentacijo bo
pisno posredovan vsem izvajalcem programov športa v občini, oziroma se lahko
prejme tudi na Oddelku za družbene dejavnosti – šolstvo in šport občine Laško, kontaktna oseba Jože Krašovec, tel.
03/73-38-728.
V. Rok za prijavo je najkasneje do 28.
februarja 2005.
VI. Svoje prijave z zahtevano razpisno
dokumentacijo pošljete na naslov: Občina
Laško, Mestna ul. 2, 3270 Laško – s pripisom: »Šport 2004”.
VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o soﬁnanciranju športa v letu
2005.
Občina Laško
Ob-1467/05
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave št. 42/2000,
30/01 in 29/03), Zakona o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74,
34/88 in Ur. l. RS, št. 3/2000 in 102/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občine (Ur. l. RS, št. 12/03), Pravilnika o
oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradne objave, št. 6/03 in 7/03) in sklepa
komisije za poslovne prostore dne 14. 4.
2004, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Garibaldijeva ulica št. 6,
poslovni prostor brez uporabnega dovoljenja, v izmeri 26,79 m2, oddajamo za pisarniško ali storitveno dejavnost. Izklicna
mesečna najemnina znaša 42.219 SIT. Najemnik opravi nujna potrebna vzdrževalna
dela z lastnimi sredstvi, ki se pobotajo z najemnino.
2. Koper, Gortanov trg 15, usposobljeni
pisarniški prostori z uporabnim dovoljenjem,
posamezno ali v sklopu, z deležem souporabe sejne sobe v izmeri 28,19 m2 in
36,85 m2 – mansarda, s souporabo skupnih
prostorov (sanitarije, hodniki in stopnišče),
oddajamo za mirno pisarniško dejavnost.
Izklicna mesečna najemnina znaša 1.728,89
SIT na m2.
3. Koper, Kidričeva ul. št. 1, delno usposobljen poslovni prostor, brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 88,50 m2, oddajamo za
vse dejavnosti, razen trgovine z živili in
gostinstva. Izklicna cena mesečne najemnine znaša 111.129,08 sit.
4. Koper, Kidričeva ul. št. 17, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 272,20 m2, oddajamo za
pekarno, slaščičarno, prodajalno lastnih proizvodov (kruha in slaščic) ter mlečni bar.
Izklicna cena mesečne najemnine znaša
285.315,88 SIT.
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5. Koper, Sabinijeva ulica št. 2, usposobljen poslovni prostor, brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 40,28 m2, oddajamo za
pisarniško dejavnost. Izklicna cena mesečne
najemnine znaša 44.259,32 SIT.
6. Koper, Vojkovo nabrežje št. 27, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 51,63 m2, oddajamo za
dejavnost zobozdravstvenih storitev. Izklicna
cena mesečne najemnine znaša 77.816,22
SIT.
7. Koper, Župančičeva ulica št. 41, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 21,70 m2, oddajamo za
obrtno storitveno ali dejavnost domače in
umetne obrti. Izklicna mesečna najemnina
znaša 27.152 SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini
DDV ni obračunan v skladu z 2. točko
prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
ob sredah od 14. do 17. ure, v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno) ali na spletni strani
www.koper.si.
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu
varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako: »Ne Odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora v... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba) z oznako K361-1/2005« mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici vključno
do 7. februarja 2005 na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva ul. št. 10, (po pošti,
ali osebno v sprejemno pisarno Mestne
občine Koper, pritličje desno). Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden tudi naslov
pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Prav tako ne bo upoštevala vlog ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni prostor
Mestne občine Koper, vendar kršijo določila
najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
komisija uporablja določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine in Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem. Če komisija med ponudniki ne bo
mogla izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si pridržuje pravico, da ponovi
objavo javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega
zapisa. Stroške notarskega zapisa plača
najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled
poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo Urada
za nepremičnine, tel. 05/66-46-275 ali
66-46-276. Razpis in razpisni pogoji z razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi na
spletni strani Mestne občine Koper:
www.koper.si.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasnih deskah Mestne občine
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Koper, Obrtne zbornice Koper, Gospodarske zbornice Koper in na spletni strani
www.koper.si.
Mestna občina Koper
Ob-1363/05
Arhimed d.o.o., Predoslje 178, 4000
Kranj, na podlagi Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
naknadno razpisuje kadrovsko štipendijo za
šolsko leto 2004/2005 za pridobitev strokovne izobrazbe Organizacija in management sistemov. Prijave pošljite do 28. 1.
2005, priporočeno, s pripisom štipendija, na
naslov podjetja.
Arhimed d.o.o.

Javne dražbe
Ob-1444/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepov Občinskega
sveta občine Postojna št. 032-01-1/03 z dne
22. 12. 2004, št. 03201-10/2004 z dne 14. 10.
2004, soglasja solastnika ter 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. v k.o. Slavina, vl. št. 712: parc. št.
972/1 travnik 6. razred v izmeri 4153 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 500 m2; izklicna
cena: 16,204.072 SIT,
2. v k.o. Slavina, vl. št. 78: parc. št. 933
njiva 4. razred v izmeri 700 m2 in travnik 4.
razred v izmeri 154 m2; izklicna cena:
2,974.055 SIT.
Zemljišči pod 1. in 2. točko sta predvideni
za gradnjo objektov, namenjenih za proizvodnjo, servise in skladišča, za komunalne
dejavnosti in promet v skladu z veljavnimi
prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti
Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi
zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo
to področje.
3. v k.o. Postojna, vl. št. 283: parc. št.
1315/2 travnik 2. razred v izmeri 84 m2 in
parc. št. 2717/1 cesta v izmeri 780 m2; vl. št.
1897: parc. št. 1314/1 travnik 2. razred v
izmeri 279 m2 in parc. št. 1293/1 travnik 2.
razred v izmeri 1076 m2 ter parc. št. 2612/1
pot v izmeri 325 m2, vpisana v seznamu
XXXIII kot javno dobro, z odvzemom tega
statusa pa postane last občine. Vsa zemljišča se prodajajo skupaj za izklicno ceno:
19,550.000 SIT.
Zemljišča se nahajajo v mestu Postojna
in so skupaj s parcelami v privatni lasti glede
na Odlok o ureditvenem načrtu Titova cesta
v Postojni (Ur. l. RS, št. 57/94) in ostale
veljavne zakonske in podzakonske akte, ki
urejajo to področje, opredeljena kot zazidljiva zemljišča, ki so namenjena gradnji
trgovskega centra.
4. v k.o. Razdrto, vl. št. 436: parc. št.
45/1 travnik 4. razred v izmeri 1309 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 1309 m2; izklicna
cena: 4,900.000 SIT,
5. v k.o. Studeno, vl. št. 41: parc. št.
2768 travnik 5. razred v izmeri 464 m2;
izklicna cena: 499.000 SIT,
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6. v k.o. Studeno, vl. št. 41: parc. št.
3170 travnik 5. razred v izmeri 2011 m2;
izklicna cena: 1,977.000 SIT,
7. v k.o. Studeno, vl. št. 41: parc. št. 37/5
porušen objekt v izmeri 180 m2 in parc. št.
41/1 sadovnjak 3. razred v izmeri 3003 m2;
izklicna cena: 4,087.000 SIT.
Zemljišča pod 4., 5., 6. in 7. točko so
predvidena za gradnjo skladno z veljavnimi
prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti
Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi
zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo
to področje.
8. v k.o. Zagon, vl. št. 52: parc. št. 1923
travnik 5. razred v izmeri 662 m2, izklicna
cena: 89.492 SIT; na zemljišču v skladu z
veljavnimi prostorskimi akti ni predvidena
gradnja,
9. v k.o. Šmihel pod Nanosom, vl. št. 3:
parc. št. 2/2 sadovnjak 3. razred v izmeri
819 m2 in parc. št. 3 sadovnjak 3. razred v
izmeri 252 m2; izklicna cena: 1,800.000
SIT,
10. v k.o. Šmihel pod Nanosom, vl. št.
70: parc. št. 5/4 porušen objekt v izmeri
83 m2; izklicna cena: 178.000 SIT.
Občina Postojna je solastnica nepremičnin pod 9. in 10. točko v deležu do 1/2. S
soglasjem solastnika se prodajajo nepremičnine v celoti po pogojih, ki veljajo za prodajo občinskega premoženja. Na nepremičninah je skladu z veljavnimi prostorskimi akti
Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi
zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo
to področje, možna gradnja, v kolikor to
dopušča velikost zemljišča.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 100.000 SIT, razen pri
nepremičninah pod 8. in 10. točko, kjer
znaša najmanjši znesek višanja 10.000
SIT.
Izklicne cene zemljišč že vključujejo
davek na dodano vrednost, pri nepremičninah, ki zapadejo plačilu davka na promet
nepremičnin, tega plača Občina Postojna.
Zemljišča so delno komunalno opremljena, investitorji jih bodo opremili sami na
lastne stroške, le-ti bodo upoštevani pri
odmeri komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se investitor zaveže
plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Ta se bo odmeril na podlagi veljavnih predpisov.
Na javni dražbi dosežena cena zemljišča
se zniža glede na status dražitelja (nakup
zemljišča za gradnjo stanovanjskega objekta
za prvo reševanje oziroma neprimerno
rešen stanovanjski problem, odpiranje novih
delovnih mest) skladno s 15.a členom
Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 71/00,
122/00, 84/01, 128/03).
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju,
vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na
območju Evropske unije ali katerekoli izmed
njenih članic in ﬁzične osebe, ki izkažejo, da
so državljani Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele), ki jo bodo dražili,
na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Neu-

spelim dražiteljem se bo varščina vrnila v
roku 8 dni po opravljeni javni dražbi brez
obresti.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po prejemu pogodbe oziroma po prejemu obvestila
občine, v primeru, da sestavi notarski zapis
pogodbe notar. Kupnino je kupec dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se
mu ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25–27,
ali na tel. 05/72-80-786; ogled lokacij je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo v četrtek, 10. 2. 2005
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230
Postojna.
Občina Postojna

Razpisi delovnih
mest
Ob-1210/05
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
svetovalca/ke v Oddelku za splošne in
kadrovske zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Uradnik/ca bo delo opravljal/a v nazivu svetovalec III.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– da aktivno zna slovenski jezik,
– da ni bil/a pravnomočno obsojen/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a
obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz javne uprave.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave (in strokovnega
izpita iz upravnega postopka) ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga dokazila o delovni dobi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata,
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– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– opravlja naloge svetovalca za stranke,
sprejemanje pisnih vlog,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– samostojno vodenje dejavnosti glavne
in informacijske pisarne, evidentiranja zadev
in odpravništva,
– varovanje dokumentarnega gradiva.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v prostorih
Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina.
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 delovnimi izkušnjami
v državni ali lokalni samoupravi, s poznavanjem delovnega področja lokalne skupnosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, z navedbo »javni natečaj – svetovalec«. Rok za prijave teče od zadnje
objave.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu/ki bo izdana upravna odločba,
drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije je možno dobiti na
tel. 03/818-17-15, pri Petri Gašparić.
Občina Rogaška Slatina
Ob-1243/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS) Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zaposlitev:
1. Pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v Sektorju za pravo EU.
I. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni/e diplomirani/e
pravniki/ce;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni.
II. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z dobrim splošnim poznavanjem prava
EU, ki se bo preverjalo s preizkusom znanja;
– ki so se dodatno izobraževali/e na
področju prava EU;
– z znanjem francoskega in/ali nemškega jezika;
– z znanjem drugih uradnih jezikov EU.
2. Višjega/e svetovalca/ke v Sektorju
za koordinacijo, v Oddelku za koordinacijo II, za področje koordinacije evropskih zadev.
I. Delo se lahko opravlja v nazivih: višji/a
svetovalec/ka III, višji/a svetovalec/ka II,
višji/a svetovalec/ka I.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj univerzitetno
izobrazbo družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 4 mesece
delovnih izkušenj v delovnem razmerju;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– z univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali politološke smeri – mednarodni
odnosi;
– z zaključenim podiplomskim izobraževanjem na področju mednarodnih ali evropskih študij;
– z delovnimi izkušnjami na področju
evropskih zadev;
– z znanjem francoskega jezika;
– z dobrimi komunikacijskimi in organizacijskimi sposobnostmi;
– s sposobnostjo timskega dela.
3. Podsekretarja/ke v Sektorju za
koordinacijo, v Oddelku za koordinacijo
I, za področje energije, telekomunikacij,
poštnih storitev in storitev informacijske
družbe.
I. Delo se lahko opravlja v nazivih: podsekretar/ka, sekretar/ka.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj univerzitetno
izobrazbo družboslovne ali naravoslovne
smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj v delovnem razmerju. Za kandidate/ke z zaključenim magisterijem oziroma
specializacijo se zahtevane delovne izkušnje lahko skrajšajo za eno tretjino;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– z zaključenim podiplomskim izobraževanjem na področju mednarodnih ali evropskih študij:
– z delovnimi izkušnjami na področju
evropskih zadev;
– z znanjem francoskega in/ali nemškega jezika;
– z dobrimi komunikacijskimi in organizacijskimi sposobnostmi;
– s sposobnostjo timskega dela.
4. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati/tke za razpisana delovna mesta:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek
zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostriﬁcirana tuja diploma),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga
ustrezna potrdila, iz katerih so razvidne
delovne izkušnje, pridobljene v tujini,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (za delovni mesti
pod 2. in 3.),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (za delovni mesti
pod 2. in 3.),
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti, navedena v
točkah 1-II, 2-III in 3-III.
Kraj opravljanja dela je za vsa razpisana
delovna mesta v Ljubljani, Šubičeva 11.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
spremembe) lahko za delovni mesti, za
kateri se zahteva opravljen državni izpit iz
javne uprave (pod 2 in 3) kandidirajo tudi
osebe, ki le – tega nimajo opravljenega, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav: 10
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo
»Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
– s pripisom delovnega mesta«.
6. O izbiri na razpisana delovna mesta
bo izbranim kandidatom/tkam izdana upravna odločba, drugim kandidatom/tkam pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani/e. Z izbranim kandidatom/tko za delovno mesto pod
2. in 3. točko bomo po dokončnosti odločbe
o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom, z izbranim/o kandidatom/ko pod 1. točko pa za
določen čas pripravništva (10 mesecev) s
polnim delovnim časom.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure na
tel. 01/478-24-83.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 1102-3/2005-1
Ob-1260/05
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto
pripravnika (m/ž) v Sektorju za izkazovanje statističnih podatkov in metod, v
Oddelku-Informacijsko središče.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna izobrazba – smer zgodovina ali bibliotekarstvo.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za določen čas in sicer
za čas opravljanja pripravništva in sicer za
osem mesecev, z možnostjo podaljšanja
delovnega razmerja za štiri mesece, ter polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti
se bodo določile glede na strokovno-tehnično delovno mesto analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v
poslovnih prostorih Statističnega urada
Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Delo bo opravljal v Sektorju za izkazovanje statističnih podatkov in
metod, v Oddelku – Informacijsko središče.
Izbrani kandidat bo sodeloval pri projektu
pomoči uporabnikom pri dostopu do evropskih statističnih podatkov in projektu arhiviranja statističnega gradiva.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi, na naslov:
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se
obvezno
sklicujte
na
številko:
1102-3/2005-1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe računalniških programov MS Word in MS Excel ter Interneta;
– višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja,
zanesljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije posreduje Danilo
Dolenc po tel. 01/24-15-280 oziroma po
elektronski pošti danilo.dolenc@gov.si.
Statistični urad
Republike Slovenije
Št. 1102-4/2005-1
Ob-1365/05
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto
pripravnika (m/ž) v Sektorju za statistiko naravnih virov, okolja, regionalne
statistike in geomatiko, v Oddelku za statistiko okolja in energetiko.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske ali geografske smeri.
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Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas opravljanja pripravništva, in sicer za
osem mesecev, z možnostjo podaljšanja
delovnega razmerja za štiri mesece, ter polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti
se bodo določile glede na strokovno-tehnično delovno mesto analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v
poslovnih prostorih Statističnega urada
Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za statistiko
naravnih virov, okolja, regionalne statistike
in geomatiko, v Oddelku za statistiko okolja
in energetiko, na področju statistike odpadkov in okoljskih izdatkov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi, na naslov:
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se
obvezno
sklicujte
na
številko:
1102-4/2005-1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem okoljske zakonodaje ali
delovnih procesov na statistiki odpadkov in
okoljskih izdatkov;
– z znanjem uporabe računalniških programov MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja,
zanesljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Danici Bizjak, na tel. 01/234-07-46.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 1102-5/2005-1
Ob-1380/05
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v Sektorju za statistiko cen in satelitske
račune, v Oddelku za paritete kupne moči
in proizvajalčeve cene.
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.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;

– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– 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 izboru sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas 10
mesecev, s polnim delovnim časom. Pravice
in obveznosti se bodo določile glede na
uradniško delovno mesto svetovalec, ki se
lahko opravlja uradniških nazivih svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Delo bo opravljal v Sektorju za statistiko
cen in satelitske račune, v Oddelku za paritete kupne moči in proizvajalčeve cene, na
področju statistike proizvajalčevih cen storitev.
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: 1102-5/2005-1.
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 boljšim poznavanjem ekonomskih
statistik;
– z boljšim poznavanjem računalniških
programov: MS Word, MS Excel in MS
Access in interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Zdenki Repotočnik, na tel. 01/241-51-82.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 112-15/2004/1-0023048
Ob-1396/05
Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS 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
inšpektor za železniški promet v
Inšpekciji za železniški promet, žičniške
naprave in smučišča
(delovno mesto šifra 29).
Delovno mesto inšpektor za železniški
promet je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor II ali inšpektor I. Javni uslužbenec na tem
delovnem mestu bo javne naloge izvrševal
v nazivu inšpektor III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
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– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– 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 pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba tehnične ali druge ustrezne smeri in
najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju
železniških vozil – delovne izkušnje morajo
biti v skladu z drugo točko 92. člena Zakona
o varnosti v železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 85/00 in 45/04), pridobljene na
železniškem področju, ki ga bo inšpektor
pokrival;
– znanje dela z računalnikom;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit za inšpektorja.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv.
Skladno z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02)
se lahko prijavijo tudi kandidati, ki še nimajo
opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, vendar morajo v tem primeru obvezno
imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka, strokovni izpit za inšpektorja pa
opraviti najkasneje v enem letu od dneva
imenovanja za inšpektorja.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja oziroma potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega
postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi 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 imenovanjem
v naziv.
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.

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.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se bo opravljalo na sedežu Prometnega inšpektorata RS, Tržaška cesta
19/a, 1000 Ljubljana in na območju Republike Slovenije.
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 PIRS, ne odpiraj – sklic na številko
112-15/2004/1-0023048«. 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
tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave tega javnega natečaja. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Prometni inšpektorat
Republike Slovenije
Št. 112-4/2005/1-0023048
Ob-1397/05
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, 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:
višji svetovalec v sektorju za letališča,
vzletišča in ovire
(delovno mesto šifra 36).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II
ali višji svetovalec I. Javni uslužbenec na
tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– 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 pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– znanje računalniških programov s
področja dela;
– državni izpit iz javne uprave;
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– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v skladu z 39. členom
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet,
Upravi RS za civilno letalstvo (št.:
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004),
omenjeni izpit opravili v roku enega leta od
razporeditve na delovno mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– 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 šesti in sedmi 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 imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, v kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami najmanj na enem od naslednjih področij: na področju projektiranja letališč, na
področju geografskih informacijskih sistemov (GIS), na področju prostorskega načrtovanja (področja so našteta po prioritetnem
vrstnem redu).
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
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 URSCL, ne odpiraj – sklic na številko 112-4/2005/1-0023048«. 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
tega javnega natečaja.
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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 tega javnega natečaja. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo
Št. 104-1/2005-1
Ob-1401/05
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), generalni direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
referent v Območni geodetski upravi
Maribor v Oddelku za zemljiški kataster.
Delovno mesto referent je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
referent I, referent II in referent III. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu
referent III.
Uradniško delovno mesto referent
zajema naslednje naloge: vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi
stopnji, opravljanje enostavnih upravnih
nalog in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba geodetske ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo overjenega potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem
postopku;
– izjavo o nekaznovanosti.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega upravnega izpita ali strokovnega izpita

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
iz upravnega postopka, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
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.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
uradnih prostorih Območne geodetske
uprave Maribor, ki ima sedež v Mariboru,
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
oziroma od dneva objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. Prijave
lahko pošljejo tudi na elektronski naslov:
zdenka.potrc@gov.si. 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 izbrani
kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan
v naziv in se mu najkasneje v nadaljnih
osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o
zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Su 010602/2005
Ob-1445/05
Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja
javni natečaj za dve prosti uradniški delovni
mesti:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21,
9000 Murska Sobota.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II, višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi pogoji in funkcionalna ter specialna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa II. odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Murski Soboti, Urad predsednice (javni
natečaj), Slomškova 21, 9000 Murska
Sobota.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, tel. 02/535-29-02.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Št. 1102-6/2005-1
Ob-1446/05
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično
delovno mesto:
sistemski administrator II (m/ž) v Sektorju za informacijsko infrastrukturo in
tehnologijo, v Oddelku za sistemsko, tehnično in operativno podporo.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj oziroma najmanj 2 leti, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo
s
specializacijo
oziroma
magisterijem;
– trimesečno poskusno delo.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom, priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v
poslovnih prostorih Statističnega urada
Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Delo bo opravljal v Sektorju za statistično informacijsko infrastrukturo in tehnologijo, v Oddelku za sistemsko,
tehnično in operativno podporo.
Delo obsega delo s centralno administracijo diskovnih polj in ustreznim centralnim
sistemom za varnostne kopije, administracijo elektronske pošte in različnimi posebnimi aplikacijami s področja izmenjave
podatkov.
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: 1102-6/2005-1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z obvladovanjem Microsoft operacijskih sistemov;
– z izkušnjami z delom na IBM diskovnih
poljih;
– z izkušnjami s sistemi za izdelavo varnostnih kopij;
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– z izkušnjami z elektronsko izmenjavo
podatkov;
– z višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Miranu Mikliču, na tel. 01/241-51-86.
Statistični urad Republike Slovenije
Su 2105/2005
Ob-1447/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji(a) pravosodni(a) sodelavec(ka) I.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na
teden ter s poskusno dobo v trajanju dveh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni sodelavec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– višja strokovna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj šest let in osem mesecev
delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome o končanem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošlijte na naslov:
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika
(za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Urad predsednika
Ob-1468/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02),

objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto v Mestni
upravi:
»vodja referata za kulturo«
v Oddelku za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Delovno področje:
– organiziranje, načrtovanje, usmerjanje
in koordiniranje dela z drugimi organi glede
izvajanja dela referata,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv s področja delovanja referata,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri z najmanj tremi leti in štirimi meseci
delovnih izkušenj ali
– visoka strokovna izobrazba z najmanj
petimi leti delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– pasivno znanje enega svetovnega
jezika,
– usposobljenost za delo z osebnim
računalnikom,
– komunikativnost,
– organizacijske sposobnosti.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka
ima),
– dokazilo o pasivnem znanju enega
svetovnega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
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Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s šest mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne
zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel.
02/220-10-00 pri Nini Hernah, oziroma na
elektronskem
naslovu
nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 020-08-01-02/05

Ob-1576/05

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto
pripravnika/ce v Sekretariatu generalnega sekretarja v Službi za vladne
zadeve, za delovno mesto svetovalca II,
ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec
II in svetovalec I in sicer za čas usposabljanja ter za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– znanje enega tujega jezika.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas v trajanju
10 mesecev s polnim delovnim časom za
čas oprave državnega izpita iz javne uprave.
Kandidat/ka bo delo opravljal na sedežu
Ministrstva za okolje in prostor, Ljubljana.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o doseženi izobrazbi;
– pisna izjava o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti ter dejstva, da zoper kandidata/ke ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil,
referenc in razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (s
pripisom: Kadrovska služba, za javni natečaj, pripravnik) ali na elektronski naslov
suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave v elektronski obliki ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
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Št. 111-6/2005
Ob-1604/05
Na podlagi 71. člena Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 67/02, 2/04 in 71/04), Ministrstvo za
pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na
Ministrstvo za pravosodje. Okrajni sodnik bo
dodeljen za spremljanje in izvajanje Zakona
o prekrških. Predvideni čas dodelitve je 6
mesecev.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 036/05
Ob-1607/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02), v skladu z 9. členom Sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše
zgodovine Slovenije (Ur. l. RS, št. 60/03), 9.
členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Slovenski etnografski muzej (Ur. l. RS, št.
60/03) in 9. členom Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda narodni muzej Slovenije
(Ur. l. RS, št. 60/03), minister za kulturo
objavlja razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice naslednjih javnih zavodov:
1.) Muzej novejše zgodovine Slovenije,
2.) Slovenski etnografski muzej,
3.) Narodni muzej Slovenije.
Na posamezno razpisano delovno mesto
bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti muzeja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje področja dela muzeja;
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višje znanje najmanj enega svetovnega
jezika in osnovno znanje najmanj enega
svetovnega jezika.
Kandidatka oziroma kandidat mora k prijavi za Slovenski etnografski muzej in
Narodni muzej Slovenije priložiti program
delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo
diplome.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje s
certiﬁkatom o višjem znanju jezika ali z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil
stopnjo izobrazbe v državi, v kateri je to
materni jezik) ali dokazilom, da je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Osnovno znanje
tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o
jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z
dokazili o opravljenem več tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je aktivno uporabljal tuj jezik, z dokazilom o
opravljanem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda
imenoval za direktorja oziroma direktorico
zavoda za obdobje petih let.
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O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v šestdesetih dneh od dneva
objave razpisa.
Prijave na razpis naj kandidati oziroma
kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici za:
1.) Muzej novejše zgodovine Slovenije s
pripisom »Razpis – direktor/-ica Muzeja
novejše zgodovine Slovenije« v osmih dneh
po objavi razpisa;
2.) Slovenski etnografski muzej s pripisom »Razpis – direktor/-ica Slovenskega
etnografskega muzeja« v petnajstih dneh po
objavi razpisa;
3.) Narodni muzej Slovenije s pripisom
»Razpis – direktor/-ica Narodni muzej Slovenije« v enaindvajsetih dneh po objavi razpisa
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
ministrstva: gp.mk@gov.si.
Morebitne informacije: ga. Ulčar, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1615/05
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04-ZJU), župan
Mestne občine Murska Sobota objavlja javni
natečaj za položaj
direktorja/direktorice Mestne uprave
Mestne občine Murska Sobota.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
podsekretar.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim
časom.
Kandidati/ke morajo poleg z zakonom
predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– aktivno morajo obvladati vsaj en svetovni jezik (angleščina, nemščina);
K prijavi za zasedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj, je potrebno priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
– fotokopijo dokazila o aktivnem znanju
tujega jezika,
– 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 in ne sme biti starejše od treh mesecev in
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga

mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
mora opraviti v najkrajšem možnem času od
nastopa dela.
Od prijavljenih kandidatov/k se pričakuje,
da imajo organizacijske, vodstvene in komunikativne sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili se pošljejo na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z označbo
»javni natečaj – direktor/direktorica Mestne
uprave«. Rok prijave je 8 dni in začne teči
dan po objavi javnega natečaja.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 8. do 9. ure na
tel. 02/530-33-16.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 123-3/2005
Ob-1710/05
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)
direktorica Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, mag. Sonja Bukovec
objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta:
1. svetovalec
v Službi za splošne zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
Svetovalec II in Svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela službe.
2. svetovalec
v Oddelku za intervencijske in speciﬁčne ukrepe – rastlinski del, v Sektorju
za kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
Svetovalec II in Svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne, naravoslovne ali
kmetijske smeri;
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 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 uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Vloge, ki ne bodo popolne se bodo zavrgle.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-93-93.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 37/0
Ob-1713/05
Skupščina CSS-IP d.o.o. razpisuje delovno mesto
direktorja
z naslednjimi pogoji:
– VI ali VII stopnja strokovne izobrazbe
ekonomske, strojne ali organizacijske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnim mestih s področja dejavnosti družbe,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje nemškega ali angleškega
jezika,
– izpit iz varstva pri delu,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje s področja dela, usposabljanja
in zaposlovanja invalidov.
Rok prijave: 15 dni.
Kandidati naj potrdila o izpolnjevanju razpisnih pogojev, kratek življenjepis in program dela razvoja invalidskega podjetja
CSS-IP d.o.o. Škofja Loka, pošljejo na gornji
naslov s pripisom »Za razpis – Odpira razpisna komisija«.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
v 8 dneh po sprejemu sklepa o imenovanju
direktorja družbe.
CSS-IP d.o.o. Škofja Loka
Št. 111-02-2/2005/1
Ob-1714/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Sektorju za
podporo sistemu zakladnice.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani upravni organizator.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da 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.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter 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.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za podporo sistemu zakladnice
Ministrstva za ﬁnance, Beethovnova 11,
Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-2/2005“ in navedbo razpisanega delovnega mesta.
Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-9/05-0515
Ob-1753/05
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 Piranu.
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.
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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. 111-8/05-0515
Ob-1859/05
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 Brežicah
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

Druge objave
Ob-1450/05
Poziv
Pomurskim poslovnim bankam
Mrežni pomurski podjetniški inkubator
d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota,
poziva vse poslovne banke, ki poslujejo na
področju Pomurja, da ponudijo pogoje kreditiranja za »podjetja vključena v podjetniški
inkubator« v letu 2005. Pogoji kreditiranja
naj temeljijo na naslednji osnovi:
– maksimalni znesek kredita proizvajalnim podjetjem: 20 mio SIT,
– maksimalni znesek kredita storitvenim
podjetjem: 5 mio SIT,
– na pridobljeni znesek kredita se preko
Garancijske sheme za Pomurje, ki deluje v
okviru RRA Mura d.o.o., Murska Sobota,
lahko pridobi garancija v višini do 80% kredita oziroma največ 45.500 EUR (protivrednost v SIT),
– obrestna mera za depozit vezan pri
banki je od 3,50% do 4,00% nominalno,
letno,
– multiplikator banke na vezan depozit: 3,
– doba odplačevanja kredita podeljenega podjetju: do 5 let.
Prosimo, da nam v roku 14 dni pošljete
vašo ponudbo s pogoji kreditiranja podjetij
za leto 2005.
Ponudba naj vsebuje:
– obrestno mero kredita podjetju,
– stroške odobritve kredita:
– za kredit v vrednosti do 3 mio SIT,
– za kredit v vrednosti nad 3 mio SIT.
Ponudbo pošljite na naslednji naslov:
Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v
Pomurju d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska
Sobota.
Mrežni pomurski
podjetniški inkubator d.o.o. in
Regionalna razvojna agencija Mura
d.o.o. Murska Sobota
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Ob-1452/05
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica, Služba
Vlade RS za strukturno politiko in regionalni
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, Javna agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana, razpisujejo
Slovensko regionalno nagrado Štefana
Smeja za leto 2005
1. Namen nagrade: namen Slovenske
regionalne nagrade (v nadaljnjem tekstu:
nagrada) je spodbujanje projektov regionalnega razvojnega značaja ter vzpostaviti
družbo temelječo na znanju z mednarodno
konkurenčnim gospodarstvom, trajnostnim
in regionalno uravnoteženim razvojem, ki je
naklonjen okolju.
2. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je izbor projektov za
podelitev nagrade s ciljem spodbujanja izvajanja regionalnih projektov razvojnega značaja, ki po obsegu delovanja presegajo meje
lokalnega in sektorskega razmišljanja ter
vodijo do dviga življenjskega standarda v
Republiki Sloveniji na naslednjih programskih področjih:
– razvoj socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti regij,
– spodbujanje podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti,
– znanje, socialno okolje, razvoj človeških virov in zaposlovanje,
– varstvo okolja, javna infrastruktura in
kakovost bivanja,
– razvoj podeželja,
– ohranjanje naravne in kulturne dediščine.
Razpis je usmerjen v spodbujanje novih
delovnih mest na vseh šestih področjih
predmeta razpisa, s poudarkom na spodbujanju partnerstva na različnih področjih,
od gospodarstva do kulture.
. Nagradni sklad:
Višina nagrade v letu 2005 je 6 milijonov
tolarjev za zmagovalca, 3 milijone tolarjev
za drugo mesto in 1 milijon tolarjev za tretje
mesto.
Devetdeset odstotkov nagrade mora
nagrajenec porabiti za investiranje razvoja
neproﬁtnih dobrin ali storitev, do deset
odstotkov nagrade pa lahko prejme eden ali
več avtorjev projekta.
Nagrado mora nagrajenec porabiti v
skladu z nameni, opredeljenimi v prijavi na
razpis. Za koriščenje sredstev je potrebno
na poziv javnega sklada predložiti ustrezne
fotokopije računov in drugih dokumentov, ki
se nanašajo na aktivnosti tekočega leta kandidiranja na razpis.
4. Pogoji razpisa:
Na razpis nosilci lahko prijavijo projekte, ki:
– so v fazi izvajanja, učinki pa so razvidni
iz faznih poročil,
– so skladni z nameni nagrade iz točke
1. tega razpisa,
– potekajo na območju več kot ene
občine,
– jih prijavljajo organizacije, ki v svojih
ustanovitvenih aktih izkazujejo neproﬁtnost.
5. Merila za izbor:
Prijave na razpis morajo biti predložene
v obliki, kot jo določa razpisna dokumentacija.
Komisija bo pri izboru projektov upoštevala naslednje kriterije:
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a) doseganje ciljev nagrade (35%);
b) doseganje učinkov projekta (35%);
c) izvedljivost in trajnost projekta (20%);
d) celostna podoba projekta (10%).
Podrobnejša razpisna merila za izbor so
navedena v prijavni dokumentaciji.
6. Prijavna dokumentacija: prijavna dokumentacija za nagrado Štefana Smeja je
dosegljiva samo v elektronski obliki in je od
21. 1. 2005 dosegljiva na spletnih straneh
Javnega Sklada RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja: http://www.rdf-sklad.si.
7. Rok in pogoji za predložitev prijav: za
nagrado bodo upoštevane le prijave, ki bodo
prispele po pošti oziroma bodo prinesene na
naslov: Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica do 1. 3. 2005 do 12. ure.
Dodatno se lahko prijavo pošlje tudi v elektronski obliki na elektronski naslov:
rdf.sklad@siol.net.
8. Izbor
Prijavljene projekte bo ocenil Upravni
odbor nagrade, sestavljen iz uglednih strokovnih in javnih delavcev. Upravni odbor bo
izbral do tri najbolj uspešne prijavljene projekte. O rezultatih ocenjevanja bodo prijavitelji obveščeni v roku 45 dni od poteka roka
za prijavo.
Javna predstavitev nominirancev ter svečana razglasitev nagrajencev in podelitev
nagrade bo potekala v okviru Slovenskih
regionalnih dnevov.
Natančnejše informacije o nagradi dobite
po tel. 01/83-61-953 (kontaktna oseba: Jana
Stojanovič) ali preko elektronske pošte:
jana.stojanovic@rdf-sklad.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja
Št. 145-1/05-1-6053
Ob-1367/05
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, na podlagi 66.a člena Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92,
71/93, 2/94, 38/95, 80/97, 69/98 in 67/02),
8. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje
dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni
list RS, št. 48/99 in 79/00) in 2. ter 12. člena
Pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov
(Uradni list RS, št. 22/99) objavlja
roke
za opravljanje strokovnega izpita za
zaposlene v agencijah za zaposlovanje
in skladih dela
1. Zavod bo v letu 2005 organiziral strokovne izpite vsako prvo sredo v mesecu,
razen v juliju in avgustu. Kolikor je razpisani
datum dela prost dan, se strokovni izpit
opravlja prvo naslednjo sredo v mesecu.
2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 15 kandidatov. Kandidati
bodo razporejeni glede na vrstni red prijave.
Če bo za posamezni izpitni rok prijavljenih
manj kot 5 kandidatov, se strokovni izpit ne
bo izvajal.
3. Strokovni izpit bo potekal v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred
rokom, bodo pravočasno obveščeni o kraju
in uri strokovnega izpita.
Pisne odjave strokovnega izpita so
možne 3 dni pred izpitnim rokom. V nasprotnem primeru se šteje, da kandidat izpita ni
opravil.

4. V primeru neuspešno opravljenega
izpita je omogočeno ponovno opravljanje na
dan, ki ga določi izpitna komisija. Izpit je
mogoče opravljati trikrat, vendar v primeru
tretje ponovitve stroški bremenijo kandidata.
5. Kandidati pošljejo prijavnico na naslov:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Služba za odplačno dejavnost, Ulica tolminskih puntarjev 4, p.p. 261, 5001 Nova
Gorica.
Prijavnica je objavljena na spletnih straneh zavoda (www.ess.gov.si) v rubriki dejavnost/Za delodajalce/Storitve za plačilo/za
koncesionarje. Na podlagi prijave k izpitu bo
kandidat dobil seznam potrebne literature za
strokovni izpit.
Dodatne informacije dobite v Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje, Službi
za odplačno dejavnost, Ulica tolminskih
puntarjev 4, p.p. 261, 5001 Nova Gorica, tel.
05/33-50-214 – Jana Zelinšček.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-1261/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Kotnikova 38, objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo za prodajo
nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je zasedeno
trisobno stanovanje št. 22 v VI. nadstropju
stanovanjskega bloka ter pripadajoči kletni
prostor na Ljubljanski ulici 31 v Celju, v
izmeri 75 m2, ki se nahaja na parc. št. 918/9
in je vpisano v zemljiško knjigo Okrajnega
sodišča v Celju pod A1 zap. št. 24 v vl. št.
E14, k.o. Celje.
2. Izklicna cena znaša: 11,138.000 SIT.
Določena je v skladu s cenitvijo, ki jo je
opravila pri Slovenskem inštitutu za revizijo
pooblaščena cenilka Sonja Gračanič.
3. Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom: št.
362-2/2003, prodaja stanovanja – ne odpiraj!
4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Rok, v katerem
se ponudba sprejme, je 15 dni po preteku
roka za zbiranje ponudb.
5. Ponudniki morajo pred potekom roka
položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene, ki
se vplača na račun Proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.
18 33111-7141998-20050000. Ponudnikom,
ki po končani javni ponudbi ne bodo uspeli,
bo kavcija vrnjena v roku 30 dni po preteku
roka za zbiranje ponudb.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine. O
najugodnejšem ponudniku bo odločala
Komisija Ministrstva za šolstvo in šport za
vodenje in nadzor postopkov prodaje premoženja. Vsi ponudniki bodo o odločitvi
obveščeni po pošti.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa in naziv ter naslov
banke za vračilo vplačane kavcije);
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– ponujeno ceno;
– ponudbi je treba priložiti potrdilo o
državljanstvu oziroma fotokopijo osebnega
dokumenta (ﬁzične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega
registra (pravne osebe);
– potrdilo pristojnega organa o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrdilo o plačilu kavcije.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
9. Za predmetno stanovanje je sklenjena
veljavna najemna pogodba. V skladu z drugim odstavkom 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) imajo osebe, ki uporabljajo
stanovanje, pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
10. Stroške overitve pogodbe pri notarju
oziroma notarskega zapisa, davka na promet z nepremičninami in prenosa v zemljiški
knjigi plača kupec.
11. Uspeli ponudnik mora plačati kupnino v roku 8 dneh po sklenitvi prodajne
pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
12. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Vlada oziroma komisija lahko ustavita postopek
prodaje do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške ponudbe v višini
izkazanih stroškov.
13. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta javne ponudbe so dostopni
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za
investicije,
tel.
01/478-42-62,
faks
01/478-43-28 (Jožica Ložar).
14. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni najavi po tel. 041/277-422 (Vesna
Milojevič).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Služba za investicije
Ob-1264/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, objavlja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju
in
upravljanju
s
stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03)
prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 647/1 – poslovna stavba v izmeri
408 m2 in dvorišče v izmeri 2060 m2, vpisane v vl. št. 60 k.o. Jamna, na naslovu Sv.
Jurij ob Ščavnici 25, ki v naravi predstavlja
nekdanji objekt »Doma tečajnikov«. Nepremičnina se prodaja kot celota.
2. Izhodiščna cena je 5,860.000 SIT in je
določena v skladu s Poročilom o vrednotenju nepremičnin, objekt na parc. št. 647/1
k.o. Jamna, ki ga je izdelal Rajko Srednik,
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, dne 1. 11. 2004.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki priporočeno ali osebno vročiti na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Ljubljana, s pripisom »nakup Sv. Jurij ob Ščavnici, št. 466-49/2001«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni od
objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcije v višini 10% vred-

nosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št. 18 33111-7141998-20050000. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično
osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa
(naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega
zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po
poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujenE
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št.
12/03).
10. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih
ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih,
kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan
z nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventualne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Kotnikova 38,
Ljubljana, tel. št. 01/478-42-62 (Jožica
Ložar). Ogled nepremičnin je mogoč po
dogovoru.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Služba za investicije
Št. 131-7/04-17
Ob-1614/05
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, ponuja možnost
namestitve samopostrežnih avtomatov za
kavo, druge tople in hladne napitke ter prigrizke v prostorih bolnišnice v Šempetru in
v Stari Gori.
Pogoji:
– ponudnik mora namestiti najmanj 16
aparatov na dogovorjenih lokacijah v bolnišnici;
– ponudnik mora ponuditi povračilo stroškov namestitve v višini najmanj 800 EUR
letno za vsak nameščeni avtomat;
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– sklenitev pogodbe za obdobje treh let
s pričetkom veljavnosti s 1. 7. 2005; bolnišnica si pridržuje pravico enostranske odpovedi pogodbe brez obrazložitve s trimesečnim odpovednim rokom in brez obveznosti
za bolnišnico;
– ponudnik mora v ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe (menična izjava in tri
bianco menice s pooblastilom za vnovčenje
ali bančna garancija za resnost ponudbe) v
višini 10% ponujenega zneska; ki jo bo naročnik vnovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni
ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbran ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe mora veljati najmanj 3 mesece od
roka za oddajo ponudbe.
– ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem speciﬁcira povračilo stroškov
za vsak nameščen samopostrežni avtomat.
V ponudbeni vrednosti mora biti zajeta tudi
poraba elektrike in vode za 16 samopostrežnih avtomatov.
Za vsak dodatno nameščen samopostrežni avtomat bosta pogodbeni stranki
sklenili aneks k pogodbi. Pogodbena vrednost za vsak dodatno nameščen samopostrežni avtomat za kavo, druge tople in
hladne napitke ter prigrizke v prostorih bolnišnice v Šempetru pri Gorici in v Stari Gori
se bo ustrezno povišala pod enakimi pogoji
iz pogodbe, šteto od dneva namestitve
dodatnega samopostrežnega aparata za
kavo, druge tople in hladne napitke ter prigrizke.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica se bo s podpisom
pogodbe zavezala plačevati pogodbeni znesek v 15 dneh od dneva izstavitve računa, ki
ga bo ponudnik izstavljal do 8. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Rok za oddajo ponudb: 1. 3. 2005 do 9.
ure.
Kraj oddaje ponudb: Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajništvo upravne službe.
Način oddaje ponudbe: ponudbo je
možno oddati osebno ali po pošti. Ponudba
mora biti v zaprti kuverti, na kateri morata
biti navedena naslovnik in pošiljatelj ter pripisano: Ne odpiraj – Ponudba za postavitev
samopostrežnih avtomatov.
Odpiranje ponudb bo javno in komisijsko.
Ponudniki bodo o datumu, času in kraju
odpiranja pisno obveščeni.
Kriterij za izbor najugodnejše ponudbe:
Izbrana bo ponudba ponudnika, ki bo
ponudil najvišje povračilo stroškov za namestitev 16 samopostrežnih avtomatov. Z
izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba. Izbrani ponudnik bo moral
pogodbo podpisati v roku 14 dni od prejema.
V primeru, da izbrani ponudnik v določenem
roku ne bo podpisal pogodbe, bo Splošna
bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova
Gorica vnovčila garancijo za resnost
ponudbe in izbrala drugega ponudnika, ki bo
ponudil naslednje najvišje nadomestilo stroškov namestitve 16 samopostrežnih avtomatov.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
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Javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora oziroma
objekta in pripadajočega zemljišča v
kraju Jevnica pri Litiji
1. Naziv in sedež najemodajalca: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, tel. 01/588-92-01, faks
01/588-92-09.
2. Predmet najema: poslovni prostor oziroma objekt v kraju Jevnica pri Litiji, tlorisne
površine 167 m2 in pripadajoče zemljišče v
skupni izmeri 2.016 m2.
3. Ponudbe za najem poslovnega prostora oziroma objekta in pripadajočega zemljišča, pošljejo ali osebno oddajo do vključno
28. 1. 2005 do 12. ure v vložišče ali po pošti
na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in
pravilno opremljena z naslovom ponudnika
na hrbtni strani ter naslovom najemodajalca
na prednji strani ovojnice z vidno oznako
»Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora v Jevnici«.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: naziv in naslov
ponudnika, odgovorno osebo, transakcijski
račun, ID za DDV, matično številko, ali je
ponudnik zavezanec za DDV in kontaktno
osebo;
– ponujeno ceno za najem poslovnega
prostora oziroma objekta in pripadajočega
zemljišča, ki ne sme biti nižja kot 3 €/m2 za
najem poslovnega prostora, brez DDV;
– obdobje najema, ki ne sme biti krajše
kot 3 leta;
– veljavnost ponudbe, ki mora bit najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudbe v
vložišču najemodajalca.
5. Pravočasno prispele ponudbe bo dne
14. 2. 2005, ob 12. uri, v prostorih najemodajalca na Verovškovi III/70, Ljubljana,
odprla in pregledala komisija, ki sta jo imenovala direktor in prokuristka javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija kot prvo merilo upoštevala višino
ponujene vrednosti mesečne najemnine. V
primeru, da bosta dva ali več ponudnika
ponudila enako vrednost mesečne najemnine, bo komisija, kot drugo merilo upoštevala ponujeno obdobje najema, pri čemer
bo imel prednost ponudnik, ki bo ponudil
daljše obdobje najema. V primeru, da bosta
dva ali več ponudnika izenačena tudi po
drugem merilu, bo komisija nadaljevala
postopek oddaje predmeta najema s pogajanji.
7. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
pisno.
8. Z izbranim ponudnikom bomo sklenili
pogodbo za obdobje petih let z možnostjo
podaljšanja najema.
Dodatna pojasnila vezana na javno zbiranje ponudb dobite na naslovu JP
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, Jože Staniša, svetovalec direktorja, tel. 01/588-92-05, e-pošta:
joze.stanisa@energetika-lj.si.
JP Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 360-03-0001/2005-500
Ob-1238/05
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) in
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Sklepa Občinskega sveta občine Ravne na
Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja
poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 6 v I. nadstropju stanovanjskega bloka Javornik 31 v skupni izmeri
57,34 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100 (Ur.
l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih neto
koristnih površin:
Klet:
I. nadstropje:
– soba:
– soba:
– kuhinja:
– kopalnica + WC:
– predsoba:
– loža:

1,92 m2
17,82 m2
11,95 m2
10,63 m2
3,87 m2
7,37 m2
3,78 m2
57,34 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 6,360.826,40 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja
Javornik 31 – ne odpiraj«;
– 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 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila 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
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje, imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 2.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna
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;
– podrobnejše informacije dobite pri
Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-1453/05
Obvestilo o prenehanju dejavnosti za
Prevajalski studio »EKO«, Ninoslava Izmajlov s.p., ki je delovala na naslovu Poljanska
14, Ljubljana, preneha z datumom 13. 1.
2005.
Ob-1865/05
Na podlagi Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti,
B Plus d.o.o., Stara cesta 17, 4000 Kranj
naknadno razpisuje kadrovsko štipendijo, za
šolsko leto 2004/2005 za pridobitev strokovne izobrazbe dipl. inž. rač. Prijave pošljite
do 28. 1. 2005 priporočeno s pripisom štipendija na naslov podjetja.
B Plus d.o.o. Kranj

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-193/2004-06-16
Ob-1369/05
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila načelnice s šifro 123-11/92-2 z dne
29. 10. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Neković Evlijane, sedaj neznanega prebivališča,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Neković Evlijani, rojeni 11. 12. 1963, s prijavljenim stalnim prebivališčem Tržič, Koroška cesta 31, se postavi Marjeto Erjavec,
uradnico Upravne enote Tržič.
2. Začasni zastopnik bo zastopal 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.
Št. 026-287/2004-9110
Ob-1370/05
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS; št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99),
v zadevi ugotavljanja delovanja društva
Strelske družine Elko Maribor, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Mariboru,
Tržaška cesta 109, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Strelske družine Elko Maribor, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Mariboru,
Tržaška cesta 109, se postavi Mitja Marič,
delavec Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
Št. 209-1661/2004-112
Ob-1591/05
Upravna enota Grosuplje, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) v
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zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Erike Kajtezović, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Eriki
Kajtezović, roj. 6. 8. 1983 v Ljubljani, s prijavljenim stalnim prebivališčem Zdenska
vas 43, se postavi Andrej Struna, zaposlen
pri Upravni enoti Grosuplje.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 209-134/2004-9105
Ob-1612/05
Upravna enota Maribor 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) – ZUP v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Jožeta Bratuška,
katerega prebivališče je neznano, naslednji
sklep:
1. Jožetu Bratušku, roj. 14. 3. 1948 v
Razvanju, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mariboru, Majeričeva ulica 8, se
postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik,
delavec Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za to
oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/8-99
Ob-1265/05
V register političnih strank se pod
zapredno številko 52, kjer je vpisana politična stranka Liberalna demokracija Slovenije, s kratico imena LDS ter s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 3, vpiše sprememba statuta in zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše
Roman Jakič.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-3/2004
Ob-1266/05
Pravila ZSSS, Sindikata lesarstva Slovenije, Sindikata podjetja Marles hiše, PE
Lovrenc na Pohorju, ki so hranjena v Upravni enoti Ruše, na podlagi odločbe številka
024-9/93 z dne 28. 4. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 15 z dne 28. 4. 1993, se izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 02801-21/2004
Ob-1371/05
1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 27. 12. 2004 sprejme v

hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 228 z nazivom »Pravila Sindikata
Upravne enote Celje«, katerega hrambo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat delavcev Upravne enote
Celje, s sedežem: Trg celjskih knezov 9,
Celje.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
sindikata postane sindikat pravna oseba.
3. Za identiﬁkacijo se določi matična številka 1229273.
Št. 101-1/2005-3
Ob-1372/05
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 12. 1. 2005 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Statut o organiziranju in
delovanju Sindikata Delavska hranilnica« in
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 306 za sindikat z imenom: Sindikat Delavska hranilnica in
sedežem: Dalmatinova ulica 4, Ljubljana.
Št. 101-1/2005-3
Ob-1595/05
Sindikatu Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikat kmetijstva in živilske
industrije, Sindikat podjetja perutninski
kombinat Pivka, Neverke, Neverke 30,
6256 Košana, ki je vpisan v evidenco
hrambe statutov sindikatov pri Upravni
enoti Postojna pod zaporedno številko
2/93, se spremeni naziv tako, da se naziv
sindikata glasi: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat kmetijstva in
živilske industrije, Sindikat podjetja
Pivka perutninarstvo d.d.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco hrambe statutov pod zaporedno
št. 32/05.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-61/04-3
Ob-1613/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
14. 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 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Kolinska, prehrambena industrija, d.d.,
Kolinska ulica 1, Ljubljana in Droga
Portorož, d.d., Industrijska cesta 21,
Izola, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z združitvijo
navedenih družb v enovito podjetje, kar
pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila prve 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. Koncentracija
ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-1373/05
1. Ime medija: Sponka.tv.
2. Izdajatelj medija: Domates d.o.o.,
Liminjanska 96, 6320 Portorož.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče
ﬁzične osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajatelja in 5% upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije
10, 6320 Portorož.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije
10, 6320 Portorož.
Ob-1374/05
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Aljoša Tomaž, Zlatko Kavčič, Niko Kač,
dr. France Arhar, Vojko Čok, Cvetka Selšek,
Zdenko Fritz, Romana Pajenk, Viktor Lenče,
Andrej Flis, Črtomir Mesarič, Andrej Hazabent in Jože Stegne.
Ob-1375/05
Radio Kum Trbovlje d.o.o., v skladu s
64. členom Zakona o medijih objavlja
naslednje podatke:
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic:
1. Maksima holding, d.d., Ljubljana, Trg
republike 3 (28,16%),
2. Slovenska odškodninska družba, d.d.
Ljubljana, Mala ulica 5 (9,38%),
3. Majcen Zlata, Hrastnik, Brnica 63
(7%),
4. Novak Alenka, Dol pri Hrastniku, Brdce
15A (6,40%),
5. Frol Marjan, Trbovlje, Opekarna 13
(13,25%),
6. Naglav Jože, Trbovlje, Cesta Tončke
Čeč 36 (7%),
7. Skvarča Janko, Trbovlje, Keršičeva
cesta 37/A (7%),
8. Gulič Aleš, Trbovlje, Trg revolucije 4
(7%),
9. Drnovšek Jože, Zagorje, Prapreče 40
(5,21%).
Direktor Radia Kum Trbovlje d.o.o.: Marjan Frol.
Ob-1376/05
Ime medija: Vaša televizija (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova
cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb,
ki imajo več kot 5% delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Rajko
Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 78,60%,
Helena Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje –
21,40%.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1582/05
Ime medija: Televizija Televal, Nikova
ulica 9, 2230 Lenart.
Javno glasilo: Televizija Televal.
Izdajatelj: Teleﬁlm, Silvo Lešnik s.p., Zg.
Voličina 86, 2232 Voličina.
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Lastnik: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,
2232 Voličina.
Viri ﬁnanciranja: ekonomska propaganda (reklamni oglasi), televizijska produkcija.
Direktor: Silvo Lešnik, Zg. Voličina 86,
2232 Voličina.
Ob-1585/05
Na podlagi 64. člena Zakona o medijih,
Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, Tržič objavlja, da razen Občine Tržič nima nobeden
izmed družbenikov več kot 20% lastniškega
deleža oziroma glasovalnih pravic.
Več kot 5% deleža oziroma glasovalnih
pravic imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič –
21,10%,
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika –
19,78%,
3. Matija Žiberna, Češnjica pri Kropi 22,
Podnart – 14,75%,
4. Mojca Spaans Blatarič, Štrukljeva 26,
Radovljica – 9,89%,
5. Tomaž Spaans, Štrukljeva 26, Radovljica – 9,89%,
6. Andrej Cimerman, Engelsova 44,
Maribor – 9,84%,
7. Miha Zdešar, Pševska 14, Kranj –
14,75%.
Drugih družbenikov v Radio Gorenc
d.o.o., Balos 4, Tržič, ni.
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Objave po Zakonu
o poštnih storitvah
Št. 4/50-384/1-05
Ob-1381/05
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št.
102/04 – uradno prečiščeno besedilo) objavljamo
spremembe cenika
univerzalne poštne storitve
Pošta Slovenije, d.o.o.
Vrsta storitve
1

velja od 1. 2. 2005
Sprememba univerzalne poštne storitve
Cena v SIT
z DDV
2

Cena v SIT
brez DDV
3

I. Rezervirane storitve
1. Notranji poštni promet
Standardno pismo
Navadno pismo

49,00

40,83

do 20 g
nad 20 g do 100 g
Dopisnica

57,00
98,00
49,00

47,50
81,67
40,83
Pošta Slovenije, d.o.o.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 01/30-214/4-05
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja

Ob-1364/05

cene storitve za klice v druga ﬁksna omrežja na številke 01 600 XXXX
Od dne 1. 2. 2005 Telekom Slovenije ponuja klice v druga ﬁksna omrežja. Cenik klicev se tako po novem glasi:
Naziv storitve

Enota
mere

Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

1.

TELEFONSKE STORITVE

1.3.

CENE KLICEV

1.3.1.
Opomba:

Klici v notranjem telefonskem prometu znotraj ﬁksnega javnega omrežja Telekoma Slovenije

Stopnja
davka

Notranji telefonski promet zajema telefonske pogovore med telefonskimi naročniki v ﬁksnem telefonskem omrežju
znotraj omrežja Telekoma Slovenije. Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je
1 minuta in je enako za čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas
večje
prometne
obremenitve:
ob
delavnikih
od
7.00
do
19.00
ure.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19.00 do 7.00 ure, ob nedeljah, državnih praznikih in z zakonom
prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.2.
Opomba:

Redna tarifa (v času večje prometne obremenitve)
Znižana tarifa (v času manjše prometne obremenitve)

minuta

5,25

6,30

20%

minuta

4,20

5,04

20%

Klici v mednarodnem prometu (cene po območjih)
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s. Zaračunava se vsak začeti časovni
interval.
Razvrstitev držav po območjih:
Območje 1: Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska.
Območje 2: Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Kanada, Lihtenštajn, Luksemburg, Monako, Nemčija,
Nizozemska, Norveška, Portugalska, San Marino, Španija, Švedska, Švica, Združene države Amerike, ZDA-Aljaska,
ZDA-Havaji, Združeno kraljestvo.
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Enota
Cena v SIT
Cena v SIT (z
Stopnja
mere
(brez davka)
davkom)
davka
Območje 3: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Makedonija nekdanja
jugoslovanska republika, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija in Črna Gora.
Naziv storitve

Območje 4: Alžirija, Andora, Avstralija, Bahami, Belorusija, Ciper, Ferski otoki, Francoska Gvajana, Gibraltar, Guadeloupe, Islandija, Maroko, Martinique, Moldavija republika, Reunion, Ruska Federacija, Saint Pierre in Miquelon,
Tunizija, Turčija, Ukrajina.
Območje 5: Ameriška Samoa, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Ascension, Azerbajdžan, Bahrajn, Barbados,
Belize, Benin, Bermudi, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Burkina Faso, Čile, Deviški otoki (Britanski), Deviški otoki (ZDA),
Dominika, Dominikanska republika, Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Hongkong, Indija, Iran islamska republika, Izrael, Jamajka, Japonska, Jemen, Južna Afrika, Kajmanski otoki, Kazahstan,
Kolumbija, Komori, Kongo, Kongo (demokratična republika), Koreja republika, Kuvait, Libanon, Libijska Arabska
Džamahirija, Malavi, Maldivi, Malezija, Marshallovi otoki, Mavretanija, Mikronezija federativne države, Montserrat,
Mozambik, Namibija, Niger, Nizozemski Antili, Nova Zelandija, Oman, Otoki Turks In Caicos, Portoriko, Ruanda, Saint
Kitts in Nevis, Saint Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Salvador, Saudova Arabija, Severni Marianski otoki, Sierra
Leone, Singapur, Sirska arabska republika, Svazi, Šrilanka, Tadžikistan, Tajvan provinca Kitajske, Tanzanija združena
republika, Trinidad In Tobago, Urugvaj, Venezuela, Zahodna Samoa, Združeni arabski emirati, Zelenortski otoki.

Območje 6: Afganistan, Angola, Anguilla, Armenija, Bangladeš, Brunej država, Burundi, Butan, Cookovi otoki, Čad,
Džibuti, Egipt, Ekvador, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francoska Polinezija, Grenlandija, Guam, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Indonezija, Irak, Jordanija, Kambodža, Kamerun, Katar, Kenija, Kirgizistan, Kiribati, Kitajska, Koreja, Demokratična ljudska republika., Kostarika, Kuba, Jordanija, Kambodža, Kamerun, Karibi, Katar, Kenija, Kirgizistan, Kiribati,
Kitajska, Koreja, Demokratična ljudska republika, Kostarika, Kuba, Laoška ljudska demokratična republika, Lesoto,
Liberija, Macao, Madagaskar, Mali, Mauritius, Mehika, Mjanmar, Mongolija, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Nova Kaledonija, Otoki Wallis in Futuna, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru, Salomonovi Otoki, Sejšeli, Senegal, Slonokoščena
obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Surinam, Tajska, Togo, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Uganda,
Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Zambija, Zimbabve.
Območje 7: Avstralsko zunanje ozemlje, Diego Garcia, Ekvatorialna Gvineja, Falklandski otoki (Malvini), Gvineja, Nauru, Niue, Norfološki otoki, Palau, Papua nova Gvineja, Saint Helena, Sao Tome in Principe, Tuvalu, Vzhodni Timor.

1.3.2.1.
Opomba:

Območje 1 (ob.1)

minuta

25,00

30,00

20%

Območje 2 (ob. 2)

minuta

28,00

33,60

20%

Območje 3 (ob. 3)

minuta

39,00

46,80

20%

Območje 4 (ob. 4)

minuta

76,00

91,20

20%

Območje 5 (ob. 5)

minuta

114,00

136,80

20%

Območje 6 (ob. 6)

minuta

195,00

234,00

20%

Območje 7 (ob. 7)

minuta

610,00

732,00

20%

Mobilni dodatek
Za klice v mobilna omrežja držav, ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz Slovenije v mobilna omrežja
teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo (cene po območjih) tudi mobilni dodatek. Opredeljenih je 7 razredov mobilnih dodatkov. Posamezna države se razporejajo v posamezne razrede mobilnih dodatkov
glede na višino cene terminacije v mobilno omrežje te države.
Razvrstitev držav glede na višino mobilnega dodatka:
Mobilni dodatek 1: Albanija, Azerbajdžan, Bocvana, Bolivija, Burkina Faso, Ciper, Indonezija, Iran islamska republika,
Jemen, Kamerun, Kazahstan, Koreja republika, Libijska arabska džamahirija, Madagaskar, Malezija, Malta, Moldavija
republika, Monako, Panama, Saudova Arabija, Sejšeli, Senegal, Slonokoščena obala, Svazi, Tajvan provinca Kitajske,
Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.
Mobilni dodatek 2: Alžirija, Armenija, Filipini, Izrael, Kenija, Latvija, Litva, Martinique, Paragvaj, Norveška, Urugvaj.
Mobilni dodatek 3: Bosna in Hercegovina, Češka republika, Estonija, Gibraltar, Irska, Maroko, Srbija in Črna gora.
Mobilni dodatek 4: Avstralija, Bolgarija, Gruzija, Jordanija, Libanon, Makedonija nekdanja jugoslovanska republika,
Namibija, Nigerija, Poljska, Romunija, Slovaška, Švedska, Venezuela, Združeno kraljestvo.
Mobilni dodatek 5: Belgija, Danska, Finska, Francoska Gvajana, Hrvaška, Islandija, Italija, Luksemburg, Nemčija,
Portugalska, Reunion, Španija.
Mobilni dodatek 6: Andora, Argentina, Avstrija, Čile, Guadeloupe, Japonska, Južna Afrika, Madžarska, Nizozemska,
Nova Zelandija, Švica
Mobilni dodatek 7: Francija, Grčija, Lihtenštajn.
Mobilni dodatek 1 (md. 1)

minuta

10,00

12,00

20%

Mobilni dodatek 2 (md. 2)

minuta

15,00

18,00

20%

Mobilni dodatek 3 (md. 3)

minuta

20,00

24,00

20%
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Naziv storitve

Enota
mere

Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

Stopnja
davka

Mobilni dodatek 4 (md. 4)

minuta

25,00

30,00

20%

Mobilni dodatek 5 (md. 5)

minuta

30,00

36,00

20%

Mobilni dodatek 6 (md. 6)

minuta

35,00

42,00

20%

Mobilni dodatek 7 (md. 7)

minuta

40,00

48,00

20%

Klici iz ﬁksnega v mobilno omrežje
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas večje in manjše
prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19.00 do 7.00 ure, ob nedeljah, državnih praznikih in z zakonom
prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure.

1.3.3.1.

Klici iz ﬁksnega v mobilno omrežje NMT (050)

1.3.3.1.1

V času večje prometne obremenitve

minuta

37,84

45,41

20%

1.3.3.1.2

V času manjše prometne obremenitve

minuta

18,92

22,7

20%

1.3.3.2.
Opomba:

Klici iz ﬁksnega v mobilno omrežje GSM
Če je naročnik storitve Slovenska naveza operaterja Mobitel d..d v okviru te storitve izbral določeno telefonsko številko v ﬁksnem telefonskem omrežju Telekoma Slovenije, d.d., potem Telekom Slovenije, d.d. priznava 30% popust
za klice iz izbrane številke v ﬁksnem telefonskem omrežju na številko naročnika v mobilnem GSM omrežju, kot je to
naročnik opredelil v okviru zahteve za storitev Slovenska naveza.
Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru storitve Slovenska naveza ne omogoča zgoraj omenjenega popusta na naročniških priključkih na katerih je aktivirana dopolnilna storitev Neposredno izbiranje (DDI), z
zagotavljanjem neposrednih klicev na bloke DDI številk.

1.3.3.2.1

V času večje prometne obremenitve

minuta

54,3

65,16

20%

1.3.3.2.2

V času manjše prometne obremenitve

minuta

27,34

32,81

20%

1.3.4.
1.3.4.1.

Cene klicev v druga ﬁksna omrežja
minuta

12,95

15,54

20%

Opomba:

Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 1 minuta. Zaračunava se vsak začeti
časovni interval.

1.3.5.
Opomba:

Cene ostalih storitev Telekoma Slovenije, d.d. iz naročniških priključkov
Naročniki Telekoma Slovenije, d.d. lahko iz svojih naročniških priključkov dostopijo tudi do drugih storitev Telekoma
Slovenije, d.d., katerih cene so navedene v okviru drugih postavk v Ceniku tk storitev v notranjem in mednarodnem
prometu.

Cene klicev v omrežje Voljatela (na številsko območje 01 600 0000 do 01 600 9999)

Telekom Slovenije, d.d.

Objave gospodarskih družb
Ob-1366/05
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe
Emona Obala trgovski sistem d.d., Pristaniška 12, Koper kot prevzemna družba objavlja obvestilo, da je bila dne 11. 1. 2005 registrskemu sodišču v Kopru predložena
Pogodba o pripojitvi prevzete družbe Netﬁn
ﬁnančno posredništvo in poslovanje z nepremičninami d.o.o., Pristaniška 12, 6000
Koper k prevzemni družbi Emona Obala
trgovski sistem d.d.. Pogodbo o pripojitvi je
pred tem na svoji redni seji dne 16. 12. 2004
pregledal nadzorni svet prevzemne družbe
in sprejel pisno poročilo o pripojitvi.
O soglasju k pripojitvi bo odločal ustanovitelj prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega odstavka 516.
člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne družbe
imajo pravico do vpogleda listin iz drugega

in tretjega odstavka 516. člena ZGD na
sedežu prevzemne družbe vsak delovni dan
med 10. in 13. uro. Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
teh listin. Prevzemna družba je stoodstotni
in edini lastnik prevzete družbe, zaradi tega
in v skladu s 528. členom ZGD uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju
za pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala prevzemne družbe, lahko v roku
enega meseca od sprejema sklepa ustanovitelja prevzete družbe o soglasju za pripojitev zahtevajo, da o soglasju za pripojitev
odločala na svoji seji tudi skupščina prevzemne družbe.
Emona Obala trgovski sistem d.d.
uprava družbe

Ob-1382/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom
Srg št. 2004/11737 dne 20. 12. 2004 pri
subjektu vpisa Keros Medicinska rehabilitacija, d.o.o., Blatnica 1a, Trzin, p. Mengeš,
pod vložno številko 1/05712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek likvidacijskega postopka nad subjektom. Igor Bončina, likvidacijski upravitelj likvidacijskega
podjetja Bonig d.o.o., Valjhunova 11, Ljubljana, poziva vse upnika da prijavijo svoje
terjatve do družbe Keros d.o.o., Trzin v likvidaciji, likvidacijskemu upravitelju v roku 45
dni od objave tega oklica. Prijave je potrebno
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih
poslati na naslov: Igor Bončina, likvidacijski
upravitelj, Bonig d.o.o., Valjhunova 11, 1000
Ljubljana.
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Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do likvidacijske mase.
Keros d.o.o. v likvidaciji, Trzin
Likvidacijski upravitelj
Igor Bončina
Ob-1403/05
Obvestilo
o predložitvi delitvenega poročila
registrskemu sodišču
Skladno s prvim odstavkom 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah, družba
TIM, Tovarna izolacijskega materiala d.d.,
Spodnja Rečica 77, Laško, obvešča, da je
bil dne 14. 1. 2005 na Okrožno sodišče v
Celju predložen delitveni načrt družbe.
Vse delničarje, upnike in zaposlene se s
tem sporočilom obvešča, da jim je na sedežu
družbe omogočen vpogled v listine iz drugega odstavka 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah, ki bodo skladno s šestim
odstavkom 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah predložene na skupščini
družbe dne 24. 2. 2005. Vsebina delitvenega načrta bo na skupščini tudi ustno obrazložena s strani direktorja družbe.
TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško
glavni direktor
dr. Jan Žižek

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-1209/05
Skupščina družba Torso proizvodnja,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Ciril
Metodov trg 18 (vl. št. 1/03871/00 Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka
5375495), je dne 28. 12. 2004 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki se glasi:
»Osnovni kapital, ki znaša 64,922.000
SIT, se zmanjša za 58,000.000 SIT tako, da
po zmanjšanju znaša 6,922.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša z zmanjšanjem nominalnih zneskov poslovnih deležev
in z izplačilom družbenikoma. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se opravi na podlagi
določil prvega do četrtega odstavka 454.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Osnovni kapital družbe bo tudi po zmanjšanju ustrezal določbam 410. člena Zakona
o gospodarskih družbah.
Plačilo nominalnega zneska zmanjšanja
osnovnega kapitala družbenikoma (vsakemu
29,000.000 SIT) bo opravljeno po vpisu
zmanjšanja osnovnega kapitala in spremembe družbene pogodbe v sodni register.
Poslovna deleža družbenikov se sorazmerno zmanjšata, tako, da imata družbenika
po zmanjšanju osnovnega kapitala v družbi
vsak en enoten poslovni delež v naslednjih
nominalnih zneskih:
– Andrej Kremljak ima poslovni delež v
nominalnem znesku 3,461.000 SIT, ki predstavlja 50% osnovnega kapitala družbe;
– Blaž Muhič ima poslovni delež v nominalnem znesku 3,461.000 SIT, ki predstavlja
50% osnovnega kapitala družbe.
Poslovodja družbe je dolžan dvakrat
objaviti sklep o zmanjšanju osnovnega kapi-

Št.

tala in v objavi pozvati upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Poslovodja mora
upnike, ki so družbi znani, pozvati neposredno. Upnikom, ki ne bodo soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo družba
predhodno poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.
Zmanjšanje osnovnega kapitala bo
poslovodja družbe prijavil za vpis v register
po enem letu od zadnje objave. Sodnemu
registru bo predložen dokaz o objavi sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala.«
Morebitne upnike družbe pozivamo, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnike, ki so družbi znani, bo družba
pozvala neposredno. Upnikom, ki ne bodo
soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo družba poravnala zahtevke ali
zagotovila varščino.
Torso proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o.
Ob-1377/05
Sklep o zmanjšanju kapitala
1. Osnovni kapital v družbi Pakman –
pogonska tehnika, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., se zniža za 13,338.017 SIT
iz dosedanjega zneska, ki znaša 21,338.017
SIT.
2. Novi znesek osnovnega kapitala
družbe bo znašal 8,000.000 SIT.
3. Upnike, katerih terjatve so nastale do
31. 12. 2004 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Pakman – pogonska tehnika d.o.o.
direktor: Jure Trofenik
Ob-1378/05
Sklep o zmanjšanju kapitala
1. Osnovni kapital v družbi EPIS, podjetje za revizijo in ekonomsko, poslovno,
informacijsko svetovanje d.o.o. Celje, Glavni
trg 5, se zniža za 44,259.436,66 SIT iz dosedanjega zneska, ki znaša 54,259.436,66
SIT.
2. Novi znesek osnovnega kapitala
družbe bo znašal 10,000.000 SIT.
3. Upnike, katerih terjatve so nastale do
24. 12. 2004 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
EPIS, podjetje za revizijo
in ekonomsko, poslovno,
informacijsko svetovanje d.o.o., Celje

Sklici skupščin
Št. 3159
Ob-1249/05
Uprava – direktor družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. Vojkova ulica 9,
Postojna sklicuje
10. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,
Vojkova ulica 9, Postojna,
ki bo v petek, dne 25. 2. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe Vojkova ulica 9, 6230
Postojna, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
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Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Viktor Zakrajšek.
Za preštevalca glasov se izvolita: Urška
Sirnik, Tomaž Vodopivec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Draga Intihar, Cesta 4. Maja 16, Cerknica.
2. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta je
naslednji:
Za člane nadzornega sveta se kot predstavniki delničarjev izvolijo: Marija Rot, Viktor Zakrajšek, Rajko Rešek, Jože Sterle.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh
članov nadzornega sveta kot predstavnika
delavcev družbe, ki sta Srečko Bajc, Marko
Fičur.
Štiri letni mandat članov nadzornega
sveta začne teči s 1. 3. 2005.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško – depotni družbi na
dan 22. 2. 2005, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.
Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini sporočijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da ob prihodu na
skupščino pol ure pred pričetkom seje v
sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled vsak
delovni dan pri Bernardi Fatur – Nikolić in
Darji Dolenc od 12. do 14. ure.
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor
Ob-1368/05
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Aluminij Oprema d.d., Komen 129a, in drugega
odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Aluminij Oprema
d.d. sklicuje
11. skupščino
družbe Aluminij Oprema d.d.,
ki bo v petek dne 25. 2. 2005 ob 9. uri v
prostorih družbe Aluminij Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsedujočo skupščine izvoli
Marto Turk, za preštevalki glasov Majdo
Jazbec in Danjelo Abram.
Zasedanju skupščine prisostvuje povabljeni notar Milan Mesar, ki se ga imenuje za
sestavo zapisnika.
2. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da je članica nadzornega
sveta Anica Adamič podala odstopno izjavo
s katero odstopa kot članica nadzornega
sveta z dnem 28. 2. 2005.
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b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Slavko Jerič, stanujoč Komen 69,
EMŠO 1405959500308 z mandatom, ki
začne teči s 1. 3. 2005 in traja do 25. 4.
2008.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina pooblašča upravo družbe, da v imenu
in za račun družbe skladno z osmo alineo
prvega odstavka 240. člena ZGD pridobiva
lastne delnice za vse z zakonom dopustne
namene. Skupščina pooblašča upravo
družbe, da lahko v roku 18 mesecev od
dneva sprejema tega sklepa izvrši nakup do
10% lastnih delnic v nominalni višini
15,325.700 SIT, in sicer po dnevni tržni ceni,
a ne nižji od nominalne vrednosti in ne višji
od knjigovodske vrednosti.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma
zastopniku.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le tisti delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavo o svoji
udeležbi na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavili družbi najpozneje 3
dni pred zasedanjem skupščine, to je do
vključno 21. 2. 2005 in so vpisani v delniško
knjigo pri KDD po stanju na sedmi delovni
dan pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 16. 2. 2005.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, notarsko overjenim
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi in dopolnitve dnevnega reda
Morebitne nasprotne predloge in dopolnitve dnevnega reda, skupaj z razumno
obrazložitvijo, naj delničarji pisno sporočijo
upravi v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo z
istim dnevnim redom veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v kadrovskem sektorju vsak
delovni dan od 10. do 14. ure od dneva
objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine.
Aluminij Oprema d.d.
direktor
Goran Živec
Ob-1402/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, 36. člena Statuta družbe,
sklicuje uprava družbe TIM, Tovarna izolacijskega materiala d.d., Spodnja Rečica
77, Laško
10. skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 24. februarja 2005 ob 11.
uri, na sedežu družbe v Spodnji Rečici 77 v
Laškem, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Tadeja
Počivavška in za preštevalca glasov Evelino
Kotnik Perko in Gorana Čopa. Ugotovi se,
da seji skupščine prisostvuje vabljena
notarka Nada Kumer iz Ljubljane.
2. Sprejem sklepa o delitvi družbe TIM
Laško d.d., z oddelitvijo in prenosom dela
premoženja na družbo TIM FIN, d.d., Laško,
ki se bo ustanovila zaradi oddelitve.
Predlog sklepa:
Na osnovi delitvenega načrta s prilogami,
poročila uprave o delitvi, poročila o reviziji
delitve ter poročila nadzornega sveta o pregledu delitve, skupščina sprejme sklep o
delitvi družbe TIM Laško d.d., kot sledi:
2.1. Opravi se delitev družbe v skladu z
delitvenim načrtom, ki je sestavni del tega
sklepa.
2.2. Delitev se opravi kot oddelitev s prenosom dela premoženja prenosne družbe
TIM Laško d.d., ki z oddelitvijo ne preneha,
na družbo TIM FIN, d.d., ki se ustanovi
zaradi oddelitve.
2.3. Sprejme se statut družbe TIM FIN,
d.d. z vsebino, določeno v prilogi delitvenega načrta z naslednjimi značilnostmi nove
družbe, kot sledi:
2.3.1. Firma nove družbe: TIM FIN,
družba za ﬁnančne storitve in naložbe, d.d.
Skrajšana ﬁrma nove družbe: TIM FIN,
d.d.
2.3.2. Sedež: Laško.
2.3.3. Naslov družbe: Spodnja Rečica
77, Laško. Sprememba naslova družbe ne
pomeni spremembe sedeža.
2.3.4. Dejavnost družbe:
Dejavnost družbe se v enotni klasiﬁkaciji
dejavnosti uvršča pod:
– 65.210 Finančni zakup (leasing)
– 65.230 Drugo ﬁnančno posredništvo,
d.n.
– 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane
s ﬁnančnim posredništvom
– 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
– 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
– 70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
– 70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi
– 70.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
– 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– 74.400 Oglaševanje
– 74.851 Prevajanje
– 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– 74.853 Druga splošna tajniška opravila
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
2.3.5. Osnovni kapital: 914,196.000 SIT.
2.4. Delničarjem prenosne družbe TIM
Laško d.d., ki bodo na zadnji dan 8 dnevnega roka, šteto od vpisa delitve v sodni
register, vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki
delnic družbe TIM Laško d.d., se zagotovijo
delnice nove družbe TIM FIN, d.d., z lastnostmi in po menjalnem razmerju, kot je
določeno v 4. poglavju delitvenega načrta.
2.5. Sklep o delitvi z ustanovitvijo nove
družbe stopi v veljavo z dnem vpisa tega
sklepa v sodni register.

2.6. Skupščina pooblašča nadzorni svet
prenosne družbe, da v skladu z izdanimi akti
sodišča in drugih organov, če je to potrebno,
prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako,
da se bo delitev lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe TIM FIN, d.d.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe TIM
FIN, d.d. se z mandatom 4 let, šteto od
dneva vpisa ustanovitve družbe v sodni
register, imenujejo:
– Tadej Počivavšek,
– Samo Stonič,
– Marjan Dovč.
Sklep stopi v veljavo z dnem vpisa delitve
z ustanovitvijo nove družbe v sodni register.
4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi za
člane nadzornega sveta družbe TIM FIN,
d.d. sejnino za vsako opravljeno sejo v višini
35.000 SIT za predsednika in 30.000 SIT za
člana.
5. Imenovanje poslovnega revizorja za
leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljubljana.
6. Pooblastilo upravi TIM Laško d.d. za
nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina v skladu z
240. členom Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo, da v obdobju 18
mesecev po sprejemu tega sklepa, po svojem preudarku odkupi do 90.849 delnic po
ceni najmanj 1.000 SIT in največ 2.800 SIT
za delnico. Družba bo nakup lastnih delnic
ﬁnancirala iz prenesenega poslovnega izida
v višini 784,735.994,68 SIT.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne
lističe. Pri tem so se delničarji, ﬁzične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev, pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz
sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Laškem, Spodnja Rečica 77, od
dneva objave sklica skupščine, vsak delavnik
med 10. in 12. uro ter med 13.30 in 15. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
TIM Laško d.d.
uprava družbe
Št. 01/2005
Ob-1584/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.21 člena Statuta delniške družbe sklicujem
redno sejo skupščine
družbe Terme SPA Rogaška hoteli in
turizem d.d., Partizanska cesta 23,
Maribor,
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ki bo v torek, dne 22. 2. 2005 ob 10. uri
v notarski pisarni notarke Jožice Škrk, Trg
svobode 26, Slovenska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednica skupščine
Branka Štimec in dve preštevalki glasov:
Jasna Planinc in Mojca Berdnik.
Skupščini bo prisostvovala notarka
Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.
2. Obravnava predloga za spremembo
sedeža in poslovnega naslova družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež
družbe in sicer bo odslej sedež družbe
Rogaška Slatina, spremeni se poslovni
naslov družbe in sicer bo odslej Stritarjeva
ulica 1, 3250 Rogaška Slatina.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred sejo
skupščine družbi pisno sporočijo svojo udeležbo.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v roku sedem
dni po objavi sklica skupščine.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Za pooblastilo je potrebna pisna
oblika. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Vsaka delnica šteje en glas.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Na ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogom
sklepa je na vpogled delničarjem družbe na
sedežu družbe v Mariboru, Partizanska
cesta 23, vsak delovnik od 9. do 12. ure pri
Romanu Šipec.
Terme SPA Rogaška d.d. Maribor
uprava – direktor
Roman Šipec
Ob-1709/05
Na podlagi 37. člena statuta družbe
Eurotehna poslovno trgovski sistem d.d.
Ljubljana, Dunajska 21, sklicujeta nadzorni
svet in uprava družbe
7. redno skupščino
družbe Eurotehna d.d.,
ki bo dne 28. 2. 2005 ob 13. uri v prostorih družbe na naslovu: Ljubljana, Dunajska
21, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Nuša Dolgan, za preštevalca glasov Nuša Dolgan in Uroš Suhadolc.
Seji bo prisostvovala notarka Marina Ružič
Tratnik.
2. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dosedanjemu nadzornemu svetu potekel mandat. Imenuje se nov nadzorni svet: Franc
Kovačič, Sergej Racman in Aleksander
Sekavčnik.
3. Določitev sejnine za nadzorni svet.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se predlaga sejnina v višini 10.000
SIT bruto, za predsednika pa 15.000 SIT
bruto na sejo.
4. Sprejem sklepa o likvidaciji ﬁrme.
Skupščina družbe Eurotehna poslovno
trgovski sistem d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 21, zaradi zmanjšanega obsega
poslovanja ﬁrme Eurotehna d.d., sprejme
sklep o likvidaciji ﬁrme.
5. Imenovanje likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: za likvidacijsko upraviteljico se imenuje Nuško Dolgan., stanujočo
Tržič, Podljubelj 72.
6. Določitev roka za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika.
Predlog sklepa: rok za prijavo terjatev
upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na
prinosnika je 30 dni od objave sklepa.
7. Določitev plačila likvidacijskemu upravitelju.
Predlog sklepa: predlaga se plačilo
368.000 SIT bruto mesečno.
8. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo na sedežu podjetja.,
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu
družbe ob predhodni najavi na tel.
041/818-085. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna bo skupščina ponovno
zasedala istega dne ob 13,30. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število delnic.
Eurotehna d.d.
direktor
Nuška Dolgan
Ob-1715/05
Uprava družbe na podlagi 283. člena
ZGD in 31. člena Statuta družbe sklicuje
5. sejo skupščine
družbe MC Medicor d.d., Ljubljana,
Jamnikarjeva 51,
ki bo dne 24. februarja 2005 ob 14. uri v
prostorih BTC d.d., Mercurius v Ljubljani,
Šmartinska 152.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina delničarjev družbe MC Medicor
d.d., se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2003 in poročilom
nadzornega sveta.
Podeli se razrešnica upravi za poslovno
leto 2003.
Podeli se razrešnica nadzornemu svetu
za poslovno leto 2003.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: spremeni se 9. člen, tako da se
glasi:
»Prednostna pravica:
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Delničarji, vpisani v delniško knjigo imajo
prednostno pravico do vpisa novih delnic v
sorazmerju z novimi deleži v osnovnem kapitalu družbe pred njegovim povečanjem. Rok
za uveljavitev te pravice je zadnji dan roka za
vpis delnic s strani prednostnih upravičencev,
določen v sklepu o povečanju kapitala. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih
prednostnih upravičencev, se v drugem krogu
ponudijo v odkup zainteresiranim delničarjem
družbe, pri čemer se upošteva pravilo prednosti glede na vrstni red vpisa do popolnega
prevzema vseh izdanih delnic. Če tudi po
drugem krogu ostanejo nevpisane in nevplačane delnice, so lahko ponujene v odkup
katerikoli zainteresirani osebi.
Smiselno enak način se uporablja tudi za
promet že izdanih delnic. Delničarji se
morajo o uresničitvi prednostne pravice
pisno izraziti upravi v roku 7 dni.«
18. člen
Za besedo določen se doda »v zakonu
in« tako da se 18. člen glasi:
»Delnice družbe so prenosljive pod
pogoji in na način določen v zakonu in s tem
statutom.«.
19. člen – se črta
25. člen – spremeni se beseda »sedem«
v »pet« in člen dopolni tako, da se glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja 5 članov, ki jih izvoli skupščina.«.
27. člen, prvi odstavek, četrta alinea – se
spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema letno poročilo in letni obračun in podaja pisno poročilo za skupščino
družbe«.
27. člen, šesti odstavek – beseda »predsednik« se nadomesti z besedo »uprava«,
tako, da se glasi:
»Sklepi sprejeti na sejah, se vnesejo v
zapisnik, ki ga uprava najkasneje v sedmih
delovnih dneh po seji pošlje vsem članom
sveta«.
30. člen, prvi odstavek, prva alinea – se
spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o razporeditvi bilančnega
dobička in podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu«.
31. člen, tretji odstavek – črta se drugi
stavek tega odstavka, ki se glasi »Sklica ni
potrebno objaviti, če vsi delničarji vsaj
mesec dni pred zasedanjem prejmejo pismeno vabilo na zasedanje z besedilom
predlaganih sklepov«.
V vseh členih Statuta se namesto besede
»direktor« zapiše »uprava«.
Sprememba 25. člena se uporablja od
redne letne skupščine v letu 2005 dalje. Vsi
dosedanji člani nadzornega sveta podajo
odstopne izjave in skupščina izvoli pet članov nadzornega sveta z novim mandatom.
Pooblasti se nadzorni svet za sprejem
čistopisa statuta na podlagi predlaganih in
sprejetih sklepov.
4. Podaljšanje mandata predsedniku
nadzornega sveta.
Predsedniku nadzornega sveta poteče
štiriletni mandat dne 21. 6. 2005. Zaradi
kontinuitete se mandat podaljša do prve
letne skupščine v letu 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzrnega
sveta: predsedniku nadzornega sveta
Branku Paš, se mandat, ki poteče 21. 6.
2005 podaljša do prve letne skupščine
družbe v letu 2005.
5. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: družba za revizorja v letu 2005 imenuje revizijsko hišo KPMG.
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Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe
od objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine
pisno prijavi svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec
se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
MC Medicor d.d.
predsednica uprave
prof. dr. Marjeta Zorc

Zavarovanja
SV 49/2005
Ob-1755/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV 49/2005 z dne 13. 1.
2005, je bilo stanovanje v mansardi v skupni
velikosti 58,90 m2, (stanovanje v izmeri
54,09 m2, balkon v izmeri 2,15 m2 in
shramba v pritličju v izmeri 2,66 m2), ki se
nahaja v objektu, stoječem na parc. št. 175,
k.o. Gorenja vas, s sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču k tem objektu,
last kreditojemalke Milene Janežič, roj.
26. 12. 1939, Poljanska cesta 65b, Gorenja
vas, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 12. 2003, z aneksom z dne 15. 1.
2004, zastavljeno v korist Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
Avstrija, z enolično identiﬁkacijsko številko
Ajpes 1870653, za zavarovanje denarne terjatve v višini 19.000 EUR s pp.
SV 23/05
Ob-1756/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz
Nove Gorice, opr. št. SV 23/05 z dne 7. 1.
2005, zoper dolžnika WEB & R d.o.o. iz
Nove Gorice, Ulica XXX. divizije 3 b, je bilo
stanovanje št. 13, z oznako 7 C v izmeri
57,22 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
objekta SB 3, stoječem na delu parc. št.
147/54, 127, 128, 129 in 130 k.o. Nova
Gorica in pripadajočo shrambo z oznako S7
v kletni etaži ter parkirnem mestu št. 29 v
kletni etaži parkirne hiše PH 8, kar je dolžnik
pridobil s kupoprodajno pogodbo št. 499048
z dne 14. 12. 1999, v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 76.000 EUR, s
končnim rokom vračila 5. 1. 2006, s pripadki.
SV 92/04
Ob-1757/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Petra Mezeta,
Stara cesta 4 A, Vrhnika, opr. št. 92/04 z dne
19. 3. 2004, je bil poslovni prostor, ki je del
objekta CDG Vič, v pritličju, št. 9, v približni
izmeri 21 m2, z ustreznim solastninskim
deležem skupnih delov objekta, ki stoji na
zemljišču parc. št. 1569, 1597, 1599, 1600,
1601, k.o. Vič, last zastavitelja Ličina Braha,
roj. 4. 8. 1961, EMŠO št. 0408961280051,
stan. Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 104 Z,
zastavljen v korist upnika Gale Roka, roj.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. 5. 1971, EMŠO št. 0405971500131, stan.
Bevke 34, Vrhnika, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 6,240.000 SIT, z dogovorjenimi eventualnimi zamudnimi obrestmi in
izvršilnimi stroški.
SV 5/05
Ob-1758/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 27/05 z dne 13. 1. 2005,
je bilo stanovanje št. 87, v 12. nadstropju, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na Jesenicah, Cesta maršala Tita 71, stoječi na
parc. št. 510 k.o. Jesenice, last zastaviteljev
Ivana Romanešena in Miša Romanešena
– vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
2408/1-06/93 z dne 16. 9. 1993, sklenejene
s Slovenskimi železnicami Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, 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 27/05
Ob-1759/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 27/05 z dne 13. 1. 2005,
je bilo stanovanje št. 87, v 12. nadstropju, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na Jesenicah, Cesta maršala Tita 71, stoječi na
parc. št. 510 k.o. Jesenice, last zastaviteljev
Ivana Romanešena in Miša Romanešena
– vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
2408/1-06/93 z dne 16. 9. 1993, sklenjene s
Slovenskimi železnicami Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, 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 45/2005
Ob-1760/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 45/2005 z
dne 12. 1. 2005, sta bili nepremičnini,
– poslovni prostor št. 10 v skupni izmeri
49,93 m2 in
– poslovni prostor št. 22 v skupni izmeri
30,70 m2,
ki se nahajata v pritličju poslovnega
objekta s komercialnim imenom “Trgovski
center Ligro” v Mariboru, Jadranska 27,
zgrajen na parceli številka 2002 in 2005/1
k.o. Spodnje Radvanje,
katera sta last dolžnika Pejainženiring
d.o.o., Radvanjska cesta 111, Maribor,
matična številka 5813328, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe št. 14/p z dne
29. 12. 1999 in njenega dodatka z dne 8. 8.
2002 ter prodajne pogodbe št. 1/p z dne
14. 9. 1999 in njenega dodatka z dne 8. 8.
2002, sklenjenih s prodajalcem Lija d.o.o.,
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini največ
21,500.000 SIT.
SV 47/2005
Ob-1761/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 47/2005 z
dne 13. 1. 2005, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje na naslovu Dalmatinska
ulica 003, 2000 Maribor, št. stanovanja 1 A,

v pritličju 1. vhoda večstanovanjske hiše, v
izmeri 53,98 m2, kletni prostor št. 1/I v 2.
kleti v izmeri 5,75 m2 in garažno parkirno
mesto za osebni avtomobil št. 1/I v 1. kleti v
izmeri 12,91 m2, ležeče na parceli številka
2003, ki je pripisana pri zemljiškoknjižnem
vložku številka 336/1, katastrska občina
Tabor, ki je last družbe Graltis d.o.o., Gradiška 409, Zgornja Kungota, matična številka
1429507, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 01/GMK/GM/2002, sklenjene dne 23. 7. 2002 s prodajalcema Grandošek Mirkom in Grandošek Karolino,
zastavljena v korist upnice Karoline Grandošek, EMŠO 2205952505201, stanujoče
Gradiška 409, Zgornja Kungota, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,993.549 SIT
s pripadki.
SV 120/2005
Ob-1762/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-120/2005 z dne 14. 1.
2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 19 v
izmeri 55,14 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Ulica bratov Babnik 20, v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 1246, k.o. Dravlje, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, last zastaviteljice Ankice Grudnik,
Ulica bratov Babnik 20, Ljubljana, EMŠO
1004957505057, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 25. 1. 1993, s prodajalko Republiko Slovenijo, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
41.292,82 EUR, vse s pripadki.
SV 568/2004
Ob-1763/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 568/2004 z dne
14. 6. 2004, je stanovanje 7/II v izmeri
97,69 m2, v bloku v Mariboru, Cesta Proleterskih brigad 64, ki stoji na parc. št. 3004
k.o. Tabor, last Miličević Petra, Maribor,
Borova vas 27 in Miličević Ljubomira, Maribor, Cesta proletarskih brigad 64, na temelju
prodajne pogodbe št. 156/93 z dne 4. 6.
1993 in njenega aneksa, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 41.960 EUR s pp, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
SV 34/2005
Ob-1850/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opravilna številka SV
34/2005 z dne 13. 1. 2005, je enosobno
stan. št. 174 v pritličju v izmeri 43,40 m², s
kletjo št. 174 v izmeri 2,79 m², v objektu v
Mariboru, Trg Dušana Kvedra 13, ki stoji na
parc. 1753/7 k.o. Sp. Radvanje, last Novak
Nataše, stan. Maribor, Knafelčeva 24, na
temelju prod. pog. z dne 19. 11. 2004 in
dodatka št. 1 z dne 23. 12. 2004, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,300.000 SIT s
pp.
SV 36/2005
Ob-1851/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opravilna številka SV 36/2005 z
dne 13. 1. 2005, je stanovanje št. 4/I v izmeri
65,35 m², s kletjo v hiši v Mariboru, Princi-
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pova 1, ki stoji na parc. 303 k.o. Melje, last
Fras Darka, stan. Maribor, Principova 1, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 7. 12.
2004, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.
SV 46/2005
Ob-1852/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 46/2005 z dne
14. 1. 2005, je enosobno stan. št. 5 v izmeri
36,83 m², na podstrešju hiše v Mariboru, Ul.
Štravhovih 34, ki stoji na parc. št. 925 k.o.
Pobrežje, last Shala Abedina in Shala Nade,
obeh stan. Maribor, Ul. Štravhovih 29, na
temelju prod. pog. z dne 17. 10. 1997,
zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 165.000 EUR
s pp, v tol. protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan plačila.
SV 46/2005
Ob-1853/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opravilna številka SV 46/2005 z
dne 14. 1. 2005, je identiﬁk. št. 60 – stan. z
oznako B2/4 s kletno shrambo, v II. nadstropju v skupni izmeri 90,78 m², v Mariboru,
Makedonska 45, kot posameznem delu
stavbe – identiﬁk. št. 79 v etažni lastnini parc.
št. 2664 k.o. Pobrežje in identiﬁk. št. 105 –
garažno mesto GS018 v izmeri 12 m² v kleti,
kot posameznem delu stavbe v etažni lastnini
– identiﬁk. št. 79, parc. št. 2664 k.o. Pobrežje,
solast Kovačec Denisa, stan. Miklavž, Ul.
Nade Kovačič 16 in Sabol Tatjane, stan. Rošnja 62 B, zastavljeno v korist Zveze bank,
registrirane zadruge z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
120.000 CHF s pp.
SV 44/2005
Ob-1854/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 44/2005 z dne 14. 1.
2005, je lokal št. 1 v pritličju in lokal št. 1a/I v
izmeri 19,72 m², v skupni izmeri 128,50 m², v
trg. poslov. objektu v Mariboru, ob Ulici heroja
Nandeta, ki stoji na parc. št. 299/2, 299/1,
298 in 300/4 k.o. Tezno, last družbe Fegal
d.o.o., matična številka 5365783, s sedežem
2241 Spodnji Duplek, Zgornji Duplek 66b, na
temelju prodajne pogodbe št. 11/2000 z dne
18. 5. 2000 in aneksa št. 1 z dne 1. 2. 2002,
zastavljeno v korist Zveze bank, registrirane
zadruge z omejenim jamstvom, Bank und
Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, za zavarovanje denarne terjatve v višini 125.000 EUR s
pp.
SV 35/05
Ob-1855/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 35/05 z dne 19. 1. 2005,
je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje
št. 5/II, v stanovanjski stavbi v Šempetru v
Savinjski dolini, Pod smrekami 11, v izmeri
55,49 m2, in pomožni prostori št. 5 K, v
izmeri 1,23 m2, stoječa na parc. št. 445/10,
vpisana v vložku št. 1275 k.o. Šempeter, last
kreditojemalke, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 12. 2004, sklenjene s
prodajalcema Stojanović Stojadinom in
Terezijo in posojilojemalko, kot kupovalko,

Št.

zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, Vodnikova 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
na podlagi posojilne pogodbe NSVS v znesku 4,830.000 SIT, z zapadlostjo zadnjega
obroka 31. 1. 2015, s pogodbeno obrestno
mero TOM+2,45% in skupno letno efektivno
obrestno mero, ki na dan sklenitve te
pogodbe znaša 6,20 odstotkov in z vsemi
pripadki ter možnostjo predčasne zapadlosti
kredita in za zavarovanje denarne terjatve
upnice na podlagi pogodbe o kreditu v znesku 2,170.000 SIT, z zapadlostjo zadnjega
obroka 31. 1. 2015, s pogodbeno obrestno
mero 4% in skupno letno efektivno obrestno
mero, ki na dan sklenitve te pogodbe znaša
8,10 odstotkov in z vsemi pripadki ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita.
SV 76/05
Ob-1856/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. 76/05 z dne 13. 1. 2005, je
bilo za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.400 EUR in vsemi ostalimi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih posojilodajalec
imel z uveljavljanjem vračila terjatve, ki
zapade v plačilo 13. 12. 2007, zastavljeno
enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 43,95 m2
in 23 m2 atrija, ki se nahaja v pritličju objekta
B-16, in pripadajoča shramba št 2, ki se
nahaja na podstrešju stanovanjskega
objekta, s pravico souporabe skupnih prostorov in naprav, ki služijo objektu kot celoti
ter pravica uporabe na ustreznem delu zemljišča na katerem stoji stanovanjski objekt na
naslovu Polanškova 37, Ljubljana-Črnuče, v
soseski BS 6/3 stoječem na parcelah št.
241/8, 241/19, 241/7, 241/6, 241/18, in
244/1 vse k.o. Črnuče, katere lastnika sta
zastavitelja Jelisavac Grujo in Jelisavac
Radojka, na podlagi prodajne pogodbe št.
BS 6/3-188/88 z dne 16. 3. 1988, vse v
korist zastavnega upnika Brinšek Boruta,
stanujočega Anžurjeva 12a, Ljubljana,
EMŠO 1206967500020.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 10/2004

Os-1205/05

Popravek
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Bormih, trgovina in gostinstvo d.o.o.
Škofja Loka – v stečaju, Škofja Loka,
Godešič 122, zaključenem po sklepu tukajšnjega sodišča v Kranju, opr. št. St 10/2004-26
z dne 20. 12. 2004, se upniki zoper sklep o
zaključku stečajnega postopka lahko pritožijo v roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 1. 2005
St 251/2004
Os-1097/05
To sodišče je s sklepom St 251/2004 dne
12. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Biotec Biotehnical Erosion
Control d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana,
matična številka 5636418, davčna številka
57205221.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje
Suzana Gale Robežnik 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 11. uri, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
St 121/2004
Os-1098/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 121/2004 dne 7. 1. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Mladina ﬁlm d.o.o.
Ljubljana, Trubarjeva 79 – v stečaju,
zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2005
St 126/2002
Os-1099/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 126/2002 z dne 4. 1. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Glascom,
d.o.o. Hrastnik, Cesta 1. maja 14 - v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 68/2004
Os-1100/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 68/2004 z dne 4. 1. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Venet trade
Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana - v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 137/2004
Os-1101/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 137/2004 z dne 7. 1. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Pohištvo
d.o.o., Koprska 104, Ljubljana - v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2005
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St 174/2004
Os-1102/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 174/2004 dne 4. 1. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Takedo d.o.o.,
Maistrova 6, Ljubljana, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 168/2003
Os-1103/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 168/2003 dne 4. 1. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Acer Podjetje za
proizvodnjo, inženiring in trgovino d.o.o.,
Ljubljanska 45, Kamnik, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2005
St 61/98
Os-1104/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 61/98 dne 3. 1. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Mantel Proizvodno podjetje d.o.o., Partizanska pot 3a,
Litija, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 287/2004
Os-1105/05
To sodišče je s sklepom St 287/2004 dne
7. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Drimex Commerce, Podjetje za
trgovanje, izvoz, uvoz, servisna opravila
d.o.o., Nazorjeva 8, Ljubljana, matična
številka
5661897,
davčna
številka
37106686.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Simona Goriup 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 10.45, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2005
St 252/2004
Os-1106/05
To sodišče je s sklepom St 252/2004 dne
7. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Aloha, Svetovanje, izobraževanje, Aljaž Gostinčar, s.p., Ljubljana, Peri-
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čeva 7, matična številka 1657003, šifra
dejavnosti
93.050,
davčna
številka
18855067, ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2005
St 232/2003
Os-1107/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 232/2003 z dne 7. 1. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Flex d.o.o.,
Nazorjeva 2, Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2005
St 187/2004
Os-1203/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 187/2004 z dne 4. 1. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Vabis Transportna
zadruga za prevoz blaga in potnikov in
transportni inženiring z.o.o., Zaloška 165,
Ljubljana, matična številka 5653754 in ga z
istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
St 92/2004
Os-1204/05
S sklepom tega sodišča, oprav. št.
St 92/2004 z dne 24. 11. 2004, je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom IBA,
podjetje za storitve in trgovino d.o.o.,
Kersnikova 1, Maribor.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred A – terjatve prednostnih upnikov iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL,
na katere potrjena prisilna poravnava nima
vpliva in se položaj upnikov po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni;
2. razred B – terjatve dobaviteljev, države
in drugih, ki se poplačajo v višini 20% v roku
enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
3. razred C – terjatve kreditodajalcev, ki
se poplačajo 100% v roku pet let z 10%
obrestmi v petih letih;
4. razred D – terjatev ločitvenega upnika,
na katero pravnomočno potrjena prisilna
poravnava nima vpliva in se njegov položaj
po potrditvi ne spremeni;
5. razred E – terjatev upnika, sicer lastnik, ki se v skladu z 48., 49.a in 49.b členom
ZPPSL konvertira v lastniški delež in povečanje osnovnega kapitala, pod pogojem, da
bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 10. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2005
St 28/2004
Os-1206/05
Narok za preizkus terjatev v stečajnem
postopku nad dolžnikom Kobula družba za
storitve d.o.o., Osojnikova c. 9, Ptuj – v

stečaju, ki je bil določen za dne 25. 1. 2005
ob 8.30, v sobi 26/II tega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 1. 2005
St 21/2003
Os-1207/05
Narok za preizkus terjatev v stečajnem
postopku nad dolžnikom Šega Tours & Co.
družba za storitve d.n.o., Lancova vas 3
– v stečaju, ki je bil določen za dne 25. 1.
2005 ob 10.30, v sobi 26/II tega sodišča, se
prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 1. 2005
St 4/2005
Os-1208/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 4/2005 sklep z
dne 13. 1. 2005:
I. To sodišče je dne 7. 1. 2005 ob 14.42
neposredno prejelo predlog za začetek
postopka prisilne poravnave med dolžnikom: Steklarna »Rogaška« d.d., Ul. Talcev 1, Rogaška Slatina, ki ga zastopa
pooblaščena Odvetniška družba Gregorovič-Pungartnik d.n.o., o.p. iz Šentjurja in njegovimi upniki, z dne 7. 1. 2005 in je dne
13. 1. 2005 ob 8.30 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom: Steklarna
»Rogaška« d.d., Ul. Talcev 1, Rogaška Slatina (matična številka: 5045657, ID št. za
DDV: SI46716343) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (13. 1.
2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v
diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
št.: 11-42153-7110006-40000505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
številka
delovnega
dovoljenja
L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
2. Banka Celje d.d., Vodnikova 2, 3000
Celje,
3. Steklarski hram d.o.o., Ul. Talcev 1,
3250 Rogaška Slatina,
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4. Probanka d.d., Svetozarevska ulica
12, 2000 Maribor,
5. predstavnik delavcev – Zinka Tomažič, Linhartova 17, 3250 Rogaška Slatina.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške
postopka v višini 4,500.000 SIT na TRR
tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564,
sklic na št. 5-4-2005, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 1. 2005
St 220/2004
Os-1227/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Norik – TEC d.o.o. Ljubljana, Martinčeva 6a, za dne 18. 2. 2005 ob
11. 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 12. 1. 2005
St 35/2004
Os-1228/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2004 z dne 13. 1. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Pisani Mlin
gostinstvo, trgovina, posredništvo in
storitve, ter gradbeništvo d.o.o.
Odslej ﬁrma glasi: Pisani Mlin gostinstvo,
trgovina, posredništvo in storitve, ter gradbeništvo d.o.o., Janežovci 7 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 4.
2005, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 1. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 1. 2005
St 129/2004
Os-1230/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Razprodaja, Trgovina na drobno in
debelo, Midlil Miran s.p., Ul. Janka Sernca
68, 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 12. 1. 2005
St 32/2004
Os-1231/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 32/2004 z dne 16. 12. 2004, ki je postal
pravnomočen dne 5. 1. 2005, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Andromeda Trgovina in storitve d.o.o. Koper,
Šmartinska cesta 2, Koper, ter njegovimi
upniki.
Terjatve upnikov so bile uvrščene v
naslednje razrede:
– razred A: razred terjatev upnikov iz
naslova obveznosti do dobaviteljev in drugih

nezavarovanih upnikov, kateri se bodo
poplačali v roku enega leta od pravnomočnosti prisilne poravnave v višini 20% njihove
terjatve;
– razred B: razred terjatve upnika Banka
Koper d.d., za katerega se položaj s potrjeno prisilno poravnavo ne spremeni, saj bo
poplačan v celoti v skladu s pogodbo;
– razred C: razred terjatve upnika Sama
Knafelca, ki je svojo terjatev v višini
1,000.000 SIT konvertiral v osnovni kapital
družbe.
Seznam upnikov razreda A, katerih terjatve so bile ugotovljene, je skupaj z navedbo
ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev
sestavni del izreka sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, če se bodo njihove terjatve
naknadno ugotovile.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 1. 2005
St 300/2004
Os-1596/05
To sodišče je s sklepom z dne 10. 1.
2005 pod opr. št. St 300/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Induplati Industrija platnenih izdelkov d.d.,
Kamniška 24, Zg. Jarše, matična številka
5036496, šifra dejavnosti 17.200, davčna
številka 81146051.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne
takse
na
transakcijski
račun
št.:
01100-1000339014
(sklic
na
št.:
11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (10. 1.
2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Avtoakustika d.o.o., Bolkova 26,
Homec, Radomlje,
– Sintal d.d., Litostrojska 40, Ljubljana,
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– Avto-Phone d.o.o., Vojkova c. 58, Ljubljana,
– Capuder Anton s.p., Kamniška c. 24,
Zg. Jarše,
– Irena Kepic Štrukelj, predstavnica
delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 10. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
St 310/2004
Os-1597/05
To sodišče je s sklepom St 310/2004 dne
14. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Otisk, Izdelava in popravila
oblačil, Otoničar Stanislav s.p., Trg zbora
odposlancev 10, Kočevje, matična številka
1908871, šifra dejavnosti 18.220, davčna
številka 55164510.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Miroslav Jakša.
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 13. 4. 2005 ob 12.15, soba 307A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2005
St 212/2004
Os-1598/05
To sodišče je s sklepom St 212/2004 dne
14. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom KL&Co. d.o.o., Slomškova 13a,
Ljubljana, matična številka 1313886,
davčna številka 98916793.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga
Tanko iz Ribnice.
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 13. 4. 2005 ob 12. uri, soba 307a tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2005
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St 26/2004
Os-1599/05
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Ideales trgovsko podjetje d.o.o.,
Glavni trg 26, Slovenj Gradec, matična
številka
1404296,
davčna
številka
54290937.
II. Odslej se ﬁrma dolžnika glasi Ideales
trgovsko podjetje d.o.o., Glavni trg 26, Slovenj Gradec – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
11. 5. 2005 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega, se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 12. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 1. 2005

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11,
Maribor,
– SGP Kograd Dravograd – Gradbeno
podjetje Stavbenik Prevalje d.o.o., Trg 31,
Prevalje – v stečaju,
– Dušan Osojnik, Zg. Pirniče 129, Medvode,
– TAM Trade trgovina in storitve d.o.o.,
Ptujska c. 184, Maribor – v stečaju,
– Tekstilna tovarna Tabor d.o.o., Valvazorjeva 38, Maribor – v stečaju,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava, Davčni urad Ptuj,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo,
Zunanji oddelek na Ptuju – državna pravobranilka Ivica Čas in
– Dobruša Pompe, kot delavska zaupnica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 14. 1. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 1. 2005

St 51/2004
Os-1600/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 51/2004 z dne 4. 1. 2005 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Silvom
Boštjančičem s.p., Suhorje št. 5, Vremski
Britof, matična številka 5760716 začne in
takoj zaključi ter po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris samostojnega podjetnika iz
registra samostojnih podjetnikov.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 1. 2005

In 2004/01309
Os-37543/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 31. 5. 2000, opr. št. In 1999/00401, je
bil dne 27. 5. 2004 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež
nepremičnine, enoinpolsobnega stanovanja
št. 18, v I. nadstropju stanovanjske stavbe
na Brodarjevem trgu 15 v Ljubljani, v izmeri
50,2 m2, last dolžnice Zoni Ilonke, Brodarjev
trg 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2004

St 34/2004
Os-1601/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 34/2004
z dne 14. 1. 2005, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Pompe družba za
storitve, inženiring in trgovino d.o.o.,
Zechnerjeva ulica 14, Ptuj, matična številka
5664357, šifra dejavnosti 51.190.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.

Izvršbe
In 2004/01045
Os-37542/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 31. 5. 2000, opr. št. In 1999/00401, je
bil dne 27. 5. 2004 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež
nepremičnine, enoinpolsobnega stanovanja
št. 18, v I. nadstropju stanovanjske stavbe
na Brodarjevem trgu 15 v Ljubljani, v izmeri
50,2 m2, last dolžnice Zoni Ilonke, Brodarjev
trg 15, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2004

In 03/00085
Os-629/05
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjskega sklada RS, ki
ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, proti dolžniku Zadel Branku, Vilharjeva 13, Pivka, na podlagi pravnomočnega
sklepa o izvršbi opr. št. In 2003/00085 z dne
9. 9. 2003, po sodnem izvršitelju Milanu
Otoničarju iz Postojne, dne 29. 9. 2003
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, stanovanja št. 23, v V. nadstropju na naslovu Vilharjeva 13, Pivka, v
izmeri 72,16 m2, v stanovanjski hiši, vpisani
v vl. št. 329, k.o. Petelinje, stoječi na parc.
št. 1206/14, last dolžnika Zadel Branka do
celote.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 31. 12. 2004
In 2004/00437
Os-18/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 3. 11.
2004, opr. št. In 2004/437, je bil dne 15. 12.

2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež dvosobnega stanovanja
št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Trg 66, Prevalje, last dolžnika
Borisa Pertinača, Trg 66, Prevalje, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 12. 2004
In 2004/00356
Os-19/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 10. 9.
2004, opr. št. In 2004/356, je bil dne 15. 12.
2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež dvosobnega stanovanja
št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Trg 66, Prevalje, last dolžnika
Borisa Pertinača, Trg 65, Prevalje, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 12. 2004
In 2004/00440
Os-20/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 9. 11.
2004, opr. št. In 2004/440, je bil dne 15. 12.
2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež dvosobnega stanovanja
št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Trg 66, Prevalje, last dolžnika
Borisa Pertinača, Trg 66, Prevalje, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 12. 2004
In 2004/00438
Os-21/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 4. 11.
2004, opr. št. In 2004/438, je bil dne 15. 12.
2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež dvosobnega stanovanja
št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Trg 66, Prevalje, last dolžnikov
Borisa in Natalije Pertinač, Trg 66, Prevalje,
vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 12. 2004
In 2004/00354
Os-22/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 21. 7.
2004, opr. št. In 2004/354, je bil dne 15. 12.
2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež dvosobnega stanovanja
št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Trg 66, Prevalje, last dolžnikov
Borisa in Natalije Pertinač, Trg 66, Prevalje,
vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 12. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 332/2002
Os-37261/04
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Meglič
Veronike, Ul. Matije Blejca 12, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice na napremičnini,
stanovanju št. 38, v I. nadstropju objekta v
Kamniku, Ul. Matije Blejca 12, stoječega na
parc. št. 1239/1, stan. blok v izmeri 820 m2,
v izmeri 51,54 m2 in klet št. 38, v izmeri
3,61 m2, podvl. št. 363/38, k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn. št. 332/2002 z dne 21. 9.
2004, s katerim je začelo postopek za vzpo-
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stavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
349/77 o nakupu stanovanja v Kamniku, v
skupni izmeri 50,18 m2, ki se nahaja v stan.
bloku B-3, stoječem na parc. št. 1238, 1239
in 1240/1, k.o. Podgorje, med prodajalcem
SGP Graditelj Kamnik in kupcem Mohorič
Evgenijo, z dne 23. 9. 1977.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Veronike Meglič, Ul. Matije Blejca 12,
Kamnik.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 12. 2004
Dn 2386/2004
Os-30681/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka
1. Vitomirja Mezgeca in 2. Olivije Mezgec,
oba Bonini 6, Koper, ki ju zastopa odv. Jurij
Munih iz Kopra, zaradi izbrisa starih hipotek
in prepovedi odtujitve in obremenitve, dne
26. 5. 2004 odločilo:
1. Uvede se postopek za izbris stare
hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z
dne 30. 6. 1983, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 550.000 DIN, z 10% zamudnimi obrestmi in p.p., pri vl. št. 2365, parc.
št. 4804/4 in 4802/3, obe k.o. Bertoki, pri
solastniškem deležu do 1/2 Mezgec Vitomirja, Bonini 6, Koper, roj. 26. 2. 1947.
2. Uvede se postopek za izbris stare
hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z
dne 16. 5. 1984, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 300.000 DIN, z 12% letnimi
obrestmi in p.p., pri solastniškem deležu do
1/2 Mezgec Olivije, Bonini 6, Koper, roj.
13. 12. 1949.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko
izvozno in kreditno banko Beograd,
Poslovna enota Koper, se poziva, da v primeru, če izbrisu starih hipotek, ki sta predmet tega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
starih hipotek.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 11. 2004
Dn 6922/2002
Os-34474/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Cigoj Vita,
Ulica Gradnikove brigade 4b, Nova Gorica,
za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini 29.E – stanovanju št. 29, v 5. nadstropju, v izmeri 34,35 m2, v Ljubljani, Kvedrova 7, vpisani pri podvl. št. 341/29, k.o.
Nove Jarše, izdalo sklep Dn. št. 6922/2002
z dne 13. 10. 2004, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja – št. 29, v V. nadstropju objekta na
Kvedrovi 7, Ljubljana, sklenjene med prodajalcem Emona – Blagovni center d.o.o.
Ljubljana, Šmartinska 130 in kupcem Marijo
Balantič, Kvedrova 7, Ljubljana, št.
361/XI-91-4 z dne 15. 11. 1991.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Cigoj Vita, EMŠO 1202967500491, Ul.
Gradnikove brigade 4b, Nova Gorica, do
celote.

Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2004
Dn 6144/2002
Os-36467/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Metke Rečnik, Črtomirova ul. 29, Ljubljana, za vknjižbo
lastninske pravice pri nepremičnini 102.E –
stanovanju št. 2 v pritličju, v izmeri 64,55 m2,
Črtomirova ul. 29, Ljubljana, vpisani v podvl.
št. 3670/22, k.o. Bežigrad, izdalo sklep Dn.
št. 6144/2002 z dne 13. 10. 2004, s katerim
je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
511 z dne 9. 9. 1967, za nepremičnino –
dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjskega bloka A-3, Črtomirova ulica, sklenjene med prodajalcem Gradbenim
podjetjem »Obnova«, Titova 39, Ljubljana in
kupcem Rečnik inž. Metko, Velebitska 4,
Ljubljana.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Metke Rečnik, EMŠO 0510939505642,
Črtomirova ul. 29, Ljubljana, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2004
Dn 2015/2002
Os-37282/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Diy International d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičninah – stanovanju št. 22, v četrtem nadstropju v izmeri 71,37 m2, z balkonom v
četrtem nadstropju v izmeri 7,10 m2 in s
shrambo št. 22, v izmeri 8,40 m2, v kleti M,
vse v stanovanjski stavbi Kotnikova 32,
Ljubljana, vpisanih v vl. št. 2253/373, k.o.
Tabor, izdalo sklep Dn. št. 2015/2002 z dne
2. 11. 2004, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 087/00-S/D1/1 z
dne 16. 11. 2000, za stanovanje št. 22, v
izmeri 78,90 m2, v IV. stanovanjskem nadstropju in shrambo št. 22, v izmeri 8,56 m2,
v objektu D1/lamela 1, v ureditvenem
območju C05/3 na zemljišču parc. št. 2848,
k.o. Tabor, sklenjene med Energoplan gradbeno podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom
55, Ljubljana, kot prodajalcem in Diy International d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana,
kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Diy International d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana, matična številka 1213806, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge
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pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2004
Dn 5217/2004
Os-37283/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Tatjane
Muster, Skapinova ul. 15, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičninah 61.E – stanovanje v izmeri 28,06 m2,
Bratovševa ploščad 8, Ljubljana in 62.E –
klet v izmeri 1,69 m2, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, vpisanih v vl. št. 2969/30, k.o.
Stožice, izdalo sklep Dn. št. 5217/2004 z
dne 13. 10. 2004, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 2. 1988, za
nepremičnino – garsonjero velikosti
27,85 m2, s kletnim prostorom ca. 2 m2, v
VII. nadstropju št. 36, v zgradbi Bratovševa
ploščad 8, Ljubljana, sklenjene med Krevs
Romanom in Lozica Brankom, Bratovševa
ploščad 8, Ljubljana, kot prodajalcema in
Kislih Rihardom kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Tatjane Muster, EMŠO 2408932505262,
Skapinova ul. 15, Ljubljana, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2004
Rz 34/2003
Os-29776/04
Z oklicem o začetku postopka dopolnitve
zemljišče knjige s parc. št. 762/1 k.o. Idrija
nad Kanalom, glede katere je verjetno izkazala lastninsko pravico Jožefa Žnidarčič, roj.
7. 3. 1935, Lovišče 8, Kanal, se poziva vse
imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o
začetku postopka dopolnitve zemljiške
knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1.
točke prvega odstavka 229. člena Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 10. 2004
Dn 143/2004
Os-34473/04
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Darinke Kamenšak iz Logatca, Tovarniška
cesta 12B, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodba o kupoprodaji stanovanja št.
323/76 z dne 13. 7. 1976, sklenjene med
Gradnik Logatec kot prodajalcem in Leopoldom Grandovcem kot kupcem;
– kupna pogodba z dne 19. 1. 1983,
sklenjena med Leopoldom Grandovcem kot
prodajalcem in Francem Levičnikom ter Ano
Levičnik kot kupcema,
– kupna pogodba z dne 12. 6. 1984,
sklenjena med Francem Levičnikom in Ano
Levičnik kot prodajalcema ter Jožetom Novšakom in Katarino Novšak kot kupcema,
– kupoprodajna pogodba z dne 10. 7.
1995, sklenjena med Jožefom Novšakom in
Karolino Novšak kot prodajalcema ter
Darinko Kamenšak kot kupko,
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za stanovanje ident. št. 00017/007, v
3. etaži, v izmeri 66,81 m2 in pomožni prostor ident. št. 00017/008, v izmeri 8,10 m2, v
stan. stavbi Logatec, Tovarniška cesta 12B,
na parc. št. 1657/7, k.o. Dolenji Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Darinke Kamenšak, Logatec, Tovarniška cesta 12B.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave sklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 12. 2004
Dn 619/2004
Os-35354/04
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Terezije Janeković, Logatec, Pavšičeva
ulica 28, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne lastnine, kupoprodajne pogodbe št. 50/FG z dne 2. 10. 1985,
za stanovanje št. 1 v drugi etaži bloka v
izmeri 72,19 m2, s pomožnim prostorom v
prvi etaži v izmeri 2,14 m2, v Logatcu, Pavšičeva ulica 28, na parc. št. 1561/2, k.o.
Blekova vas, ki še ni vpisano v zemljiško
knjigo. Prodajalec je Gradnik Logatec, TOZD
Gradnje, Logatec, Tržaška cesta 27, kupca
pa Jure Gaspari, roj. 3. 1. 1965 in Sonja
Gaspari, roj. 1. 5. 1966, oba stanujoča Ljubljana, Ulica v Kokovšek 46.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Terezije Janeković, roj. 12. 10. 1958,
Logatec, Pavšičeva ulica 28, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7. 1993 in
sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v
Ljubljani, enote na Vrhniki z dne 18. 2. 1994,
opr. št. D 187/93.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega sklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe št. 50/FG,
sklenjene dne 2. 10. 1985, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 12. 2004
Dn 295/2004
Os-35364/04
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Maria in Bernarde Živić iz Logatca, Pavšičeva 20, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 6. 1982, za stanovanje
št. 17, v 3. nadstropju bloka v Logatcu, Pavšičeva 20, na parc. št. 908/9 k.o. Blekova
vas, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo, prodajalec je Gradnik Logatec, Tržaška cesta
27, Logatec, kupec pa Auprich Francka in
Mihael, Logatec, Tržaška 87.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Bernarde Živić in Maria Živić, Logatec,
Pavšičeva ul. 20, na podlagi menjalne
pogodbe z dne 14. 2. 2001.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 6. 1982,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 13. 12. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dn 1555/2004
Os-36466/04
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Staneta Mežnarja, Logatec, Pavšičeva ulica
20, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
12. 5. 1982, za stanovanje št. 26, v sedmi
etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ulica 20,
na parc. št. 908/9, k.o. Blekova vas, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec je
Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27, Logatec, kupci pa so Bojan Berginc, Marina Berginc in Sergej Berginc, vsi Ljubljana, Uraničeva 16.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Staneta Mežnarja, roj. 4. 8. 1952, do
1/2 in Lee Županc Mežnar, roj. 31. 5. 1961,
do 1/2, oba stanujoča Logatec, Pavšičeva
ulica 20, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 8. 11. 1996.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini pogodbe z dne 12. 5.
1982 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 12. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 1999/20482
Os-686/05
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 Vukovič
Ljiljani, Ul. bratov Učakar 100, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Anka Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c, Ljubljana, zaradi izterjatve
69.627,50 SIT sklenilo:
dolžnici Vukovič Ljiljani, Ul. bratov Učakar 100, 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 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 4. 1. 2005
P 473/2003
Os-37275/04
Okrožno sodišče v Mariboru je po predsednici senata, okrožni sodnici Mariji Terboča Zlati, v pravdni zadevi tožeče stranke
Dušanke Eljan, stan. Za peklom 11, Maribor,
zoper toženo stranko Wageeha Eljana,
nazadnje stan. POB 7829, Jabal-Al Husein,
Aman, Jordanija, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, na
predlog tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika, na podlagi določb 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravnem postopku (ZPP), izven naroka, dne
3. 12. 2004 sklenilo:
toženi stranki Wageeh Eljanu, nazadnje
stan. POB 7829, Jabal-Al Husein, Aman,

Jordanija, sedaj neznanega bivališča, se kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Andrej
Kirbiš iz Maribora.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca,
dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2004

Kolektivni delovni spori
Kd 9/2004
Os-1225/05
Delovno sodišče v Celju na podlagi 51.
člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni
delovni spor med predlagateljem – Sindikat
KNSS-neodvisnost družbe Comet d.d.,
Zreče, Tovarniška cesta 5, Zreče in nasprotnim udeležencem – Comet d.d., Tovarniška
cesta 5, Zreče, zaradi ugotovitve nezakonitosti pravilnika o organiziranosti in pravilnika
o sistemizaciji nasprotnega udeleženca z
dne 19. 12. 2003.
Osebe, organi in združenja, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem
se odloča, imajo možnost, da se postopka
udeležijo. Svojo udeležbo v sporu lahko prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku ali s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan
31. 1. 2005, ob 9. uri, v sobi št. 3, Delovnega
sodišča v Celju, Gregorčičeva 6, Celje.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne
29. 12. 2004.
Delovno sodišče v Celju
dne 29. 12. 2004
Kd 10/2004
Os-1406/05
Delovno sodišče v Celju na podlagi 51.
člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04), obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni
delovni spor med predlagateljem – Sindikat
KNSS-neodvisnost družbe Comet d.d.,
Zreče, Tovarniška cesta 5, Zreče, ki ga
zastopa Mihael Jenčič, odvetnik v Mariboru
in nasprotnim udeležencem – Comet
umetni brusi in nekovine d.d., Tovarniška
cesta 5, Zreče, ki ga zastopa odvetniška
družba Colja, Rojs & Partnerji o.p., d.n.o.,
Ljubljana, zaradi ugotovitve neusklajenosti
aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi in
prepovedi uporabe akta o novem plačilnem
sistemu.
Osebe, organi in združenja, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem
se odloča, imajo možnost, da se postopka
udeležijo. Svojo udeležbo v sporu lahko prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku ali s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan
24. 2. 2005, ob 8.30, v sobi št. 3, Delovnega
sodišča v Celju, Gregorčičeva 6, Celje.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča od dne
28. 12. 2004 dalje.
Delovno sodišče v Celju
dne 14. 1. 2005
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1527/2004
Rg-14/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba KIM, d.o.o., zunanja trgovina in
špedicija, Koper, Ferrarska 14, 6000
Koper, ki ni vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2678/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 10. 2004.
Družba Kocjančič Bruno iz Kopra, Cesta
na Markovec 91 in Mutić Zdravko iz Kopra,
Čevljarska ulica 32, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
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 29. 12. 2004
Srg 1788/2004
Rg-650/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Contos Koper, svetovanje in
opravljanje ﬁnančnih poslov, d.o.o.,
Koper, Pristaniška ulica 12, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/1062/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 29. 11. 2004.
Družbenica Prifo, podjetje za ﬁnanciranje, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 8, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe,
da so urejena vsa razmerja z delavci ter da
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku prevzame premoženje družbe
družbenica.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 1. 2005
Srg 07274/2004
Rg-25898/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Egmont, distribucija,
export-import, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade 74, ki jo zastopa notar Andrej Škrk iz
Ljubljane, Dunajska 56, objavlja sklep:
družba Egmont, distribucija, exportimport, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade 74, reg. št. vl. 1/21180/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 25. 8. 2004.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Egmont International Holding, Vognmagergade 11, DK-1148, Kebenhaven, Danska, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2004
Srg 07632/2004
Rg-28210/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lucent Technologies d.o.o., podjetje za telekomunikacije,
telekomunikacijsko opremo, informatiko,
zastopanje in sorodne dejavnosti, Einspielerjeva 6, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Lucent Technologies d.o.o.,
podjetje za telekomunikacije, telekomunikacijsko opremo, informatiko, zastopanje in sorodne dejavnosti, Einspielerjeva
6, Ljubljana, reg. št. vl. 1/33766/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 1. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Lucent Technologies Beteiligungs GmbH & Co. KG, Thurn und Taxis
Strasse 10, Nurnberg, Nemčija, 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 11. 10. 2004
Srg 10167/2004
Rg-32387/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Vilma, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 6, objavlja sklep:
družba Vilma, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 6,
reg. št. vl. 1/09633/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne
3. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Gros Vilma, Vodnikova 6,
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
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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 22. 11. 2004
Srg 12347/2004
Rg-12/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Temple, trgovina
in svetovanje, d.o.o., Trubarjeva cesta 14,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Temple, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Trubarjeva cesta 14, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/39472/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Leigh Ashley Susan, Trubarjeva cesta 14, Ljubljana in Košan Alja,
Ulica Simona Jenka 2, Medvode, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenici.
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 3081/2004
Rg-37241/04
Družba Eling, kadrovsko podjetje
d.o.o., Tržaška 23, Maribor, reg. št. vl.
1/3678/00, katere ustanovitelj je Himar, storitveno podjetje d.o.o., Tržaška 23, 2000
Maribor, po sklepu ustanovitelja z dne
26. 10. 2004 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Himar, storitveno podjetje d.o.o., Tržaška 23, 2000 Maribor.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 3223/2004
Rg-38414/04
Družba Opcija, družba za svetovanje
d.o.o., Turnerjeva ulica 41, Maribor, reg.
št. vl. 1/11371/00, katere družbenik je Šlajmer Fedor, Turnerjeva ulica 41, 2000 Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne
22. 12. 2004 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Šlajmer
Fedor.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 28. 12. 2004
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Srg 1548/2004
Rg-38412/04
Družba Agro-Elite, Zastopstva in trgovina d.o.o. Zalošče, s sedežem Zalošče 10,
Dornberk, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. vložka 1-2839-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 23. 12. 2004.
Ustanovitelj družbe je Rojc David, Zalošče 10, Dornberk, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja 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 29. 12. 2004
Srg 1553/2004
Rg-648/05
Družba D.A.R.C., Trgovina, proizvodnja in poslovne storitve d.o.o. Vrtojba, s
sedežem Ulica 9. septembra 221, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-1427-00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 28. 12.
2004.
Ustanovitelj je Nemec Damjan, Ulica 9.
septembra 221, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja 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 5. 1. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Jankovič Damir, Adlešiči 24/a, Adlešiči,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0308/94,
izdan dne 1. 7. 1994. gnz-177046
Kapš Pave, Lokve 10, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 0275/94, izdan
dne 21. 5. 1994. gns-177178
Kapš Pave, Lokve 10, Črnomelj, obrtno
dovoljenje, št. 015387/0150/00-15/1995 –
reprezetativno. gnt-177177
Piltaver Anton, Drenov grič 33, Vrhnika,
priglasitveni list, opravilna št. 60-0017/94,
izdan dne 1. 1. 1994. gne-177342

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Raner Stanko s.p., Vosek 38F, Pernica,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1005/94,
izdan dne 26. 5. 1994. gnr-177179
Zukić Vesna, Cesta španskih borcev
57/c, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-3176/03, izdan dne 1. 1. 2004.
gne-177021

Potne listine
Babič Jelena, Zelenica 6, Tržič, potni list,
št. P00109871. gnu-177126
Babič Leon, Zelenica 6, Tržič, potni list,
št. P00109864. gnx-177127
Balažic Jožef, Tesarska 10, Ljubljana,
potni list, št. P00274335. gnm-177438
Centa Božidar, Cesta dveh cesarjev 38,
Ljubljana, potni list, št. P00900900.
gnx-177148
Cvetaš Sebastian, Pavšičeva 22,
Logatec, potni list, št. P00850203.
gng-177419
Čuček Željka, Neubergerjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00939486.
gnv-177350
Flucher Patricija, Staneta Severja 3,
Maribor, potni list, št. P00297360.
gng-177340
Hrvatin Mitja, Obrtniška ulica 22, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 148405, izdala UE Koper. gnx-177123
Jakopec Darko, Pot v smrečje 1,
Ljubljana, potni list, št. P00057093.
gnk-177161
Jelenko Iglič Luka, Herbersteinova ulica
18, Ljubljana, potni list, št. P00949390.
gny-177447
Jelenko Matjažka, Herbersteinova ulica
18, Ljubljana, potni list, št. P00950771.
gnz-177446
Kosmatin Jesenka, Milčinskega ulica 11,
Celje, potni list, št. P00857765. gnh-177214
Kržič Borut, Cesta Krimskega odreda 1,
Vrhnika, potni list, št. P00320789.
gnp-177156
Lečičič Polona, Krtina 113, Dob, potni
list, št. P00447654. gne-177042
Lešnik Zlatko, Jareninski dol 49,
Jarenina, potni list, št. P00793863. m-69
Lužar Alan, Jeranova ulica 19, Kamnik,
potni list, št. P00823271. gnw-177424
Lužar David, Jeranova ulica 19, Kamnik,
potni list, št. P00853471. gnx-177423
Mandić Goran, Drska 46, Novo mesto,
potni list, št. P00895829. gnp-177356
Milojković Nikola, Kandijska 39, Novo
mesto,
potni
list,
št.
P00705796.
gnq-177109
Novak Sabina, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, potni list, št. P00756382.
gnx-177348
Novaković Miloš, Log 17, Kranjska Gora,
potni list, št. P01085284. gnl-177235
Ogrin Dušan, Primožičeva 22, Ljubljana,
potni list, št. P00309300. gnf-177066
Orehek Martina, Brejčeva 26, Domžale,
potni list, št. P00205220. gnb-177295
Podkrižnik Bogomil, Zg. Hoče 31/b,
Hoče,
potni
list,
št.
P00601440.
gnk-177261
Pugelj Marjan, Celovška cesta 195,
Ljubljana, potni list, št. P00305620.
gnq-177355
Pušnik Marija, Šišenska cesta 9,
Ljubljana, potni list, št. P00596067.
gnd-177318

Rogan Robert, Lessingstr. 16, 73779
Deizisau, potni list, št. P00620685.
gnq-177159
Rogan Zdenka, Lessingstr. 16, 73779
Deizisau, potni list, št. P00628353.
gnl-177160
Sarač Mile, Sajovčeva 1, Ljubljana, potni
list, št. P00444648. gno-177382
Starovašnik Avgust, Grad 49, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. P00446698.
gnt-177102
Škvorc Silvo, Pod Trško goro 15, Novo
mesto,
potni
list,
št.
P00320682.
gnw-177149
Špec Jezernik David, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, potni list, št. P00738141.
gnt-177152
Šubelj Nadižar Špela, Gobrska 15,
Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. P00767626.
gnq-177305
Tabak Branko, Zg. Kungota 1E, Zgornja
Kungota, potni list, št. P00368297. m-72
Vrankovečki Lidija, Osluševci 41A,
Podgorci, potni list, št. P00983753.
gnj-177212
Vukelj Jože, Kajuhova 11, Bled, potni list,
št. P00408836. gnh-177389
Zupanc Savin, Strmica 40, Vrhnika, potni
list, št. P00832417. gny-177347
Zupančič Nataša, Topniška 60, Ljubljana,
potni list, št. P00535905. gnr-177154
Žaler Damjana, Zg. Brnik166, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. P00264770.
gne-177192

Osebne izkaznice
Adamič Milan, Nad mlini 80, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000439088.
gni-177388
Ahmetaj Ramadan, Zikova 1, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000329982.
gnx-177098
Baggia Peter, Obrije 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000143725.
gng-177440
Baltić Zorica, Čanžekova 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001711156.
gnb-177345
Banko Milan, Prežihova ulica 3, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000508984.
gnj-177091
Begić Nuraga, Stražišarjeva 30,
Jesenice, osebno izkaznico, št. AH 016858
– za tujca. gnj-177112
Benda Andrej, Zrinjskega cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000313268.
gnn-177358
Benko Sašo, Ulica borcev za severno
mejo 17, Maribor, osebno izkaznico, št.
001564589. gne-177242
Bizovičar Marko, Pivovarniška 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001717447.
gnf-177316
Blažič Mitja, Goriška cesta 12, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 000544327.
gne-177417
Bokal Damjana, Sveta planina 31,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000941001.
gnf-177341
Bole Gaber Tea, Ulica Nadgoriških
borcev 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
0001695304. gnh-177264
Bračko Dragica, Zibika 32, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 000909014.
gnw-177224
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Breg Maja, Vukovski dol 38/a, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 001392644. m-52
Breznik Jasmina, Grdišče 29, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001580860.
gnf-177116
Bric Lovro, Ulica Hermana Potočnika 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000884875.
gnr-177079
Bricelj Suzana, Jakhlova cesta 3, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 000219994.
gnp-177131
Brodej Anja, Opekarniška 12/d, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000902186.
gnz-177221
Brodej Mojca, Opekarniška 12/d, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000902172.
gny-177222
Ciglič Sabina, Sebenje 84, Križe, osebno
izkaznico, št. 001314151. gnc-177194
Cimperman Štefanija, Rašica 70, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000639826.
gno-177311
Comino Marjetka, Dobravica 23, Ig,
osebno
izkaznico,
št.
000180901.
gnn-177308
Comino Perme Tadej, Smrjene 10,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001801839.
gnm-177309
Cvetkovič Goran, Dobrunjska 36/a,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000357884. gnj-177337
Čebulj Bernarda, Glinje 6, Cerklje na
Gorenjskem,
osebno
izkaznico,
št.
001304653. gni-177038
Čebulj Marija, Suhadole 8, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000097760.
gnk-177361
Čibej Alenka, Vogrsko 22, Volčja Draga,
osebno
izkaznico,
št.
001601549.
gnn-177133
Čuješ Vera, Ljubljanska ulica 104,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000736528.
gnd-177393
Delkot Simona, Skopska 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001124986.
gnd-177043
Dir Miloslav, Podgrad 12, Podgrad,
osebno
izkaznico,
št.
001838320.
gnu-177101
Dolenšek Dijana, Malkovec 25, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001077573.
gns-177403
Doležal Vidmar Barbara, Cesta na
Poljane 7, Ljubljana-Šentvid, osebno
izkaznico, št. 001256894. gnc-177044
Dolinšek Ajda, Glagoljaška ulica 1A,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001751071. gny-177422
Dolinšek Blaž, Ribniki 14, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001660603.
gnf-177216
Dragomirović Nenad, Pot na Rakovo
jelšo 159, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000350051. gni-177313
Džindo Tar, Vodnikov trg 4, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001004541.
gni-177213
Ferbar Katja, Jaška cesta 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001220282.
gnn-177058
Ferlič Matjaž, Gačnik52B, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001397803.
m-58
Ficulović Katarina, Kersnikova 18, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001405993.
gnw-177124
Flinčec Benjamin, Franja Kozarja 6,
Veržej, osebno izkaznico, št. 000643058.
gnv-177100

Flisek Darja, Ulica Simona Jenka 11,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000796099.
gno-177157
Furar Ana, Sketova 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000768569. gns-177228
Garbajs Marija, TRomšičeva 1, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000690110.
gnh-177089
Gazibera Fikret, Zaloška cesta 222/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000354110.
gnd-177093
Gerdak Slavko, Ulica Šercerjeve brigade
24, Maribor, osebno izkaznico, št.
000892684. gnx-177223
Gjergjek Špela, Lepodvorska 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001483747.
gnn-177162
Golob Boris, Javornik 45, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000279104.
gnf-177391
Golob Franc, Negova 110, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 000318896.
gnq-177230
Golob Ljudmila, Kolonija 1. maja 25,
Trbovlje, osebno izkaznico, �t. 001517030.
gnn-177233
Gorup Žarko, Gaberje 20, Štanjel,
osebno
izkaznico,
št.
000478581.
gnq-177380
Gosak Marija, Zb Gora 104, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000975286.
gnw-177049
Gošnak Marjetka, Prečna 16, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
000791369.
gnd-177118
Gračner Barbara Nataša, Ulica bratov
Učakar 118, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001796193. gnb-177170
Grašič Olga, Lackova 27, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001436988.
gnt-177377
Grušovnik Andreja, Dolge njive 5L,
Voličina, osebno izkaznico, št. 001727387.
gnl-177385
Hafner Franc, Žabnica 82, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
001024111.
gnk-177236
Hladnik Primož, Langusova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000470037.
gnf-177141
Hočevar Vida, Vir pri Stični 54, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001725468.
gnj-177137
Horvat Ludvik, Lipovci 160, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001213886.
gnk-177386
Hribar Matjaž, Koseze 23, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001426397.
gnu-177426
Hrovat Marija, Mestne njive 11, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001013453.
gnu-177401
Hudohmet Janez, Manice Komanove 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000177876.
gnn-177433
Jakolin Sonja, Glavarjeva 45, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001440813.
gnm-177409
Jelenko Aljoša, Brodarjeva ulica 29,
Celje, osebno izkaznico, št. 001086345.
gnu-177251
Jerot Anja, Pohorska cesta 4, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
001722967.
gne-177117
Kante Dean, Cesta IX korpusa 6,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000233307. gnh-177414
Karov Mice, Zg. Hotič 2B, Litija, osebno
izkaznico, št. 001409015. gnb-177220
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Kenda Marjan, Cesta Rabskih žrtev 3,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001001401. gns-177103
Klopčič Nina, Cesta 2. grupe odreda 18,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001043707. gnt-177352
Klopčič Urh, Cesta 2. grupe odreda 18,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001758043. gnr-177354
Koca Šehrija, Lokve 31, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 334828. gnc-177394
Kokol Miran, Gaj, Kvedrova ulica 44,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 000591558.
gnm-177084
Kop Julij, Hočko pohorje 30, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
000146970.
gni-177238
Kopač Štefan, Kernova 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000966105.
gnr-177404
Kosmač Rebeka, Bevkova ulica 2,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001025743. gnv-177125
Kostanjšek Jožica, Tugomerjeva 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001740493.
gnx-177073
Kostevc Marija, Hermana Potočnika 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001124632.
gnk-177111
Košir Slavko, Tičarjeva 12, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000724635.
gnp-177106
Kovačič Julijana, Scopolijeva 69,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000065115.
gnq-177430
Krajčič Janez, Gornji Lakoš, Glavna ulica
45, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001080642. gnd-177243
Krajnc Marko, Dogoška 77, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001524783.
gnd-177343
Lainšček Klara, Kotnikova 6/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001185024.
gnb-177070
Lakota Barbara, Pot k ribniku 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000482418.
gnl-177085
Lampreht Pavla, Gunduličeva 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000046423.
gnv-177225
Lindič Aleš, Šmarješke toplice 267,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
000869972. gni-177113
Lobnik Elizabeta, Stara cesta 6, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
000145613.
gnl-177110
Lukman Apolonija, Preglov trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000287545.
gnr-177304
Luzar Igor, Tesarska ulica 3/a, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000728142.
gnx-177373
Majer Virginija, Sp. Škoﬁje 159, Škoﬁje,
osebno
izkaznico,
št.
000818382.
gnp-177256
Marković Dušanka, Jarška 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000324748.
gnm-177359
Mav Renato, Homec, 5. ulica 7,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000293229.
gnd-177068
Mesarič Mojca, Mostečno 49, Makole,
osebno
izkaznico,
št.
001280401.
gnr-177054
Mihailović Ian Aleksander, Valvasorjeva
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001798569. gnc-177144
Miklič Iztok, Mahovnik 80, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000378833.
gnr-177229
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Molek Uroš, Društvena 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001415953.
gnc-177069
Mozetič Tadej, Bilje 37, Renče, osebno
izkaznico, št. 001029455. gnn-177408
Mrak Erik, Tuga Vidmarja 12, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
0000902260.
gnx-177231
Murk Milka, Partizanska 26, Višnja Gora,
osebno
izkaznico,
št.
000548208.
gnz-177146
Nagode Andrej, Podolnica 9, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
001665413.
gnm-177434
Nemec Katjuša, Miren 41A, Miren,
osebno
izkaznico,
št.
000894425.
gnq-177105
Novak Luka Gal, Celovška cesta 185,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001557235.
gni-177413
Novak Romana, Celovška cesta 185,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001245386.
gnj-177412
Ogrin Dušan, Primožičeva 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001714124.
gne-177067
Ovčjak Branko, Vrhe 63, Slovenj Gradec,
osebno
izkaznico,
št.
000195365.
gns-177378
Pavlič Alojzija, Gračič 11, Zreče, osebno
izkaznico, št. 000521568. gno-177232
Pavlič Vlado, Dupleška cesta 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001256692.
gny-177247
Pen Matjaž, Meškova ulica 9, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000195846.
gnr-177254
Pengov Jaka, Ulica bratov Učakar 132,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001753956.
gnl-177410
Perovšek Darko, Trnovska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000167764.
gnj-177362
Pesner Žani, Štrekljeva 24, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000112478.
gnw-177249
Petek Bojan, Dr. Tineta Zajca 23, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001622918.
gns-177053
Petrič Nataša, Komenskega 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001613876.
gnu-177151
Pintar Ksenija, Cesta Viktorja Svetina
8B, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001104624. gnt-177227
Polanec Gorazd, Ulica pri izviru 9,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001268250. gni-177088
Por Mojca, Partizanska cesta 25, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001450479.
gng-177140
Potočnik Tomaž, Struževo 47/b, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000531749.
gnz-177246
Požek Gregor, Butorajska 2, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000845544.
gnt-177252
Prislan Jože, Poljane 33, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 001266538.
gnb-177245
Puconja Saša, Zaloše 11A, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
001715113.
gnk-177211
Pulin Peter, Pot Draga Jakopiča 17,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
001813928. gnz-177171
Ričnik Bogomir, Sv. Anton na Pohorju 21,
Vuhred, osebno izkaznico, št. 001358213.
gng-177119
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Ris Draženko, Tabor 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001451445. gnt-177052
Ristov Aleksandar, Jesenkova 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001776225.
gnv-177075
Salkić Mustafa, Zaloška 76, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000159490.
gnk-177061
Sančič Slavko, Preloge 22, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000225129.
gng-177215
Simić Savica, Glavarjeva 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000521978.
gnh-177114
Simonič Ernest, Žitence 43, Sv.Ana v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št.
001047892. gne-177392
Snoj Nina, Malova ulica 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000930206.
gnp-177306
Sopić Božidar, Začret 27, Škofja vas,
osebno
izkaznico,
št.
000041743.
gnw-177099
Starček Tanja, Ul. Kozjanskega odreda
5, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000302702. gnv-177050
Steblovnik Antonija, Brezje 37, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001612135.
gno-177132
Stokuća Branimir, Srebrničeva 1, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000350529. gnw-177399
Strle Nadja, Cesta 4. maja 21, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000876277.
gng-177165
Šabić Denis, Podvozna pot 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001597881.
gnx-177298
Šemrl Barbka, Gubčeva ul. 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000805881.
gnf-177366
Šeruga Rudolf, Ulica Tončka Dežmana
10, Kranj, osebno izkaznico, št. 000981429.
gns-177253
Škoberne Tatjana, Ul. Franja Malgaja 39,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001039519.
gng-177390
Škrbič Urška, Vojkova 50, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001220714.
gnw-177349
Škrinjar Silvo, Seidlova cesta 60, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001707175.
gnv-177400
Špec Jezernik David, Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001452020.
gns-177153
Špilak Štefan, Berkovci 25, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 000168283.
gnm-177384
Štamcar Cvetka, Papirniški trg 18/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001574305.
gnb-177420
Štesl Ernest, Gerlinci 4, Cankova,
osebno
izkaznico,
št.
001460810.
gnn-177383
Topolnik Miran, Koroškega bataljona 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000991247.
gno-177432
Traven Ivan, Ambrož pod Krvavcem 133,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 000061037. gnz-177096
Tušek Petra, Spodnja Brežnica 7,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001590989.
gnr-177104
Vehovar Polonca, Bobovo pri Ponikvi 1,
Ponikva, osebno izkaznico, št. 001396127.
gny-177372
Venta Anton, Videm 21/c, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000178981.
gnh-177164

Verbajs Anton, Balinarska pot 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000512758.
gnx-177448
Vidačković Rada, Češenik 16, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001254830.
gnq-177455
Vidic Nina, Trg Rivoli 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000837225. gnn-177208
Vidic Nino, Trg Rivoli 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000837234. gnm-177209
Voglar Nataša, Brunšvik 50, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
000954841.
gnh-177239
Volovšek Martin, Brezje 5, Sveti Štefan,
osebno
izkaznico,
št.
001312272.
gnz-177396
Vrance Aljaž, Stari trg 102, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001112963.
gny-177397
Vučković Magdalena, Ulica bratov
Učakar 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000384179. gnp-177081
Zavadlav Marinka, Medvedova 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000506494.
gng-177415
Zemljarič Marija, Zabovci 36, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
000757469.
gng-177115
Zorko Jožef, Zatišje 29, Celje, osebno
izkaznico, št. 000335380. gng-177240
Ženko Janko, Trnje 39, Pivka, osebno
izkaznico, št. 000625344. gnf-177191
Žgajnar Saša, Selska ulica 5, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000251040.
gnp-177431
Žibert Zoﬁja, Dol. Skopice 8, Krška vas,
osebno
izkaznico,
št.
001585391.
gnr-177454
Žnuderl Ana, Vratji vrh 24, Apače, osebno
izkaznico, št. 001496991. gnq-177134
Žnuderl Helena, Vratji vrh 24, Apače,
osebno
izkaznico,
št.
001496981.
gnl-177135

Vozniška dovoljenja
Adamčič Milan, Nad mlini 80, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9110. gnp-177331
Arh Tadić Matjaž, Brodarjev trg 7,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEGH, št. S2094677, reg. št. 63408.
gnc-177444
Baggia Peter, Obrije 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1299632,
reg. št. 225707. gnf-177441
Bastar Michelle Annmarie, Kunaverjeva
ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1550926, reg. št. 168079.
gnn-177062
Benda Andrej, Zrinjskega cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1963714, reg. št. 233446,
izdala UE Ljubljana. gno-177357
Bijol Tomaž, Na trati 26, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1020015, reg. št.
23990. gno-177032
Borse Primož, Šmarješke toplice 32A,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h GH, št. S1678505, reg. št.
43774,
izdala
UE
Novo
mesto.
gng-177090
Bradač Katja, Ulica Hermana Potočnika
37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2147349, reg. št. 270622.
gnu-177351
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Bric Lovro, Ulica Hermana Potočnika 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2098097, reg. št. 270073.
gns-177078
Cenkar Ivan, Veliko Trebeljevo 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 1618417, reg. št. 11411, izdala UE
Ljubljana. gnm-177059
Colnarič Saška, Apače 169, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1621597, izdala UE Ptuj.
gnt-177327
Comino Marjetka, Dobravica 23, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2113207, reg. št. 207824. gno-177307
Čebulj Bernarda, Glinje 6, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S804401, reg. št. 28456, izdala
UE Kranj. gnh-177039
Čebulj Marija, Suhadole 8, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299975, reg. št. 31714, izdala UE Kamnik.
gnl-177360
Fabčič Marijan, Dane 87, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
18006, izdala UE Sežana. gnq-177030
Ferlič Matej, Brezno 59, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8115,
izdala UE Radlje ob Dravi. gny-177122
Fideršek Ivan, Staneta Severja 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S 2176942, reg. št.
50967. gnd-177368
Fingušt Tanja, Spodnji gaj pri Pragerskem
9, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1518047, izdala UE Ptuj. gnz-177196
Flisek Darja, Ulica Simona Jenka 11,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1935265, reg. št. 20722,
izdala UE Domžale. gnn-177158
Florjan Robi, Brode 24, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, št. S 1562871, izdala UE Žalec.
gny-177047
Gale Damjan, Pod gozdom 4, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1252781,
reg. št. 193091. gnp-177206
Gazibera Fikret, Zaloška cesta 222/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2034666, reg. št. 118120,
izdala UE Ljubljana. gne-177092
Gerič Rajko, Tomažičeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1135612, reg. št. 202376. gng-177040
Gešelj Jože, Zapodje 11, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
12335, izdala UE Črnomelj. gne-177317
Glavica Edo, Kungota pri Ptuju 63,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S864942, izdala UE Ptuj. gnt-177202
Gorup Žarko, Gaberje 20, Štanjel,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1970603, reg. št. 6597, izdala UE
Ajdovščina. gnp-177381
Govekar Matevž, Novovaška ulica 106,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27419, izdala UE Škofja Loka. gnq-177259
Gračner Barbara Nataša, Ulica bratov
Učakar 118, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2093863, reg. št. 156260,
izdala UE Ljubljana. gnc-177169
Gradič Miran, Na Boč 24, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, št. S001689364, reg. št. 11994.
m-61
Grbič Amel, Cesta 1. maja 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1672534, reg. št. 57607, izdala UE
Kranj. gnr-177329

Habjan Anton, Loke 14, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 2013761,
izdala UE Žalec. gnw-177199
Hafner Franc, Žabnica 82, Žabnica,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1700612, reg. št.
9865, izdala UE Kranj. gnm-177234
Herce Sabina, Finžgarjeva 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 718994,
reg. št. 68728, izdala UE Maribor.
gnx-177398
Hladnik Primož, Langusova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1243673, reg. št. 222885, izdala UE
Ljubljana. gne-177142
Hribar Matjaž, Koseze 23, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265752, reg. št. 217560, izdala UE
Ljubljana. gnt-177427
Hrvat Anica, Novo polje cesta XVI 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1433820, reg. št. 197340. gng-177315
Hunnicutt Todd Eric, Toomes Road,
Kalifornija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1587070, reg. št. 249417. gnt-177452
Imperl Andreja, Šentjur na polju 8, Loka
pri Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, št.
S 1477467, reg. št. 12679. gnb-177095
Jelenko Matjažka, Herbersteinova ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1797639, reg. št. 260394.
gnb-177445
Jenko Zoran, Podreča 42, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1392365, reg. št. 29187, izdala UE Kranj.
gnv-177375
Jerman Tomaž, Dolenja vas 3, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1497854, izdala UE Zagorje ob Savi.
gny-177172
Jureš Marko, Babinci 28, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1499232,
reg. št. 12704, izdala UE Ljutomer.
gnm-177034
Karov Mice, Zg. Hotič 2B, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1629807.
gnc-177219
Kerin Robert, Cesta 4. julija 67, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
21196. gnj-177387
Kesak Zvonko, Sp. Dobrenje 58/b,
Pernica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1812329, reg. št. 4712. m-50
Klodič Srečko, Oktobrske revolucije 27A,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5506, izdala UE Izola. gnu-177201
Klopčič Nina, Cesta 2. grupe odreda 18,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A
od 50km/h BGH, št. S2012443, reg. št.
16633. gns-177353
Klun Milena Marija, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S843035, reg. št. 45154. gnh-177064
Kokol Miran, Kvedrova 44, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGFH, št. S001883200, reg. št. 6509.
m-67
Kolednik Katja, Ul. 5. prekomorske 19,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1967341, izdala UE Ptuj.
gnk-177036
Korat Aleš, Ob polju 25, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 7911.
gnv-177450
Kosmač Rebeka, Bevkova ulica 2,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1598836, reg. št. 18048,
izdala UE Ajdovščina. gns-177128
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Kovač Anton, Hrušica 189, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S605201,
izdala UE Jesenice. gnv-177200
Krivec Draga, Modrej 53, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S1978029, izdala
UE Tolmin. gnl-177035
Kuštrin Aleksandra, Ličarjeva 7, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 001345407, reg.
št. 11782. gnc-177344
Kutnar Gregor, Groharjeva ulica 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19517, izdala UE Kamnik. gni-177063
Lakić Neđo, Kolenov graben 4, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2057087. gnu-177376
Leber Stanislava, Petrovče 204,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2127648, izdala UE Žalec. gny-177197
Leskošek Samo, Frankolovskih žrtev
11/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1233380, reg. št. 37043. gno-177107
Lešek Martin, Košnica 52/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40884. gno-177257
Lešnik Zlatko, Jareninski dol 49,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001241820, reg. št. 907. m-68
Loxley Alex, Podreber 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1893181, reg. št. 38277, izdala UE Celje.
gnl-177310
Majzelj Tone, Arkova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2092978, reg. št. 230164, izdala UE
Ljubljana. gnr-177379
Malnarič Ines, Jurčkova cesta 195,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1340752, reg. št. 230161. gnd-177443
Marn Bojan, Kovačičeva 21, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
53312, reg. št. 47269, izdala UE Koper.
gny-177322
Miklič Iztok, Mahovnik 80, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13790, izdala UE Kočevje. gnb-177370
Mirnik Doroteja, Obrtna c. 57, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 833495.
gnx-177248
Mlinarič Lidija, Kajžar 67, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11170, izdala UE Ormož. gnp-177056
Molek Uroš, Društvena ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1104184,
reg. št. 213293. gnc-177094
Murk Milka, Partizanska 26, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1160932,
reg. št. 19787, izdala UE Grosuplje.
gnb-177145
Nagode Andrej, Podolnica 9, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCFGH, št. S2028231, reg. št. 64553.
gnl-177435
Novak Janez, Ob Ljubljanici 96, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S 1776975, reg. št. 78232, izdala UE
Ljubljana. gnh-177314
Novak Romana, Celovška cesta 185,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1763205, reg. št. 255748.
gnk-177411
Oblak Polona, Maistrova 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127244, reg. št. 91398, izdala UE Maribor.
gnc-177369
Orakhov Vasily, Tomšičeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1823526, reg. št. 260129. gng-177065
Ovčjak Branko, Vrhe 63, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
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3053, izdala UE Slovenj Gradec.
gnl-177335
Pekolj Petra, Meniška vas 84, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36088, izdala UE Novo mesto.
gno-177407
Pen Matjaž, Meškova ulica 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
46228. gnq-177255
Perovšek Darko, Trnovska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1963897, reg. št. 194577,
izdala UE Ljubljana. gni-177363
Petrovič Mirjana, Vilharjeva 19, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14759, izdala UE Postojna. gnj-177037
Piletič Nina, Polanškova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1266895, reg. št. 224977. gnu-177451
Plank Veronika, Črtomirova 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 376032,
reg. št. 5955. gnu-177226
Podbrežnik Božidar, Ptujska gora 37,
Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S1590280, izdala UE Ptuj.
gni-177188
Podrekar Makra Tatjana, Triglavska 52,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S743983, izdala UE Jesenice.
gns-177203
Polanec Gorazd, Ulica pri izviru 9,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 4548. gnk-177086
Polovič Robert, Nušičeva 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001630453, izdala UE Celje. gnj-177237
Por Mojca, Partizanska cesta 25, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807479,
reg. št. 28890, izdala UE Kranj.
gnh-177139
Požek Gregor, Butorajska 2, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8379,
izdala UE Črnomelj. gnl-177339
Prašnikar Nika, Kebetova 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1603678, reg. št. 56387, izdala UE Kranj.
gns-177328
Pušnik Leon, Mariborska cesta 33,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 8875, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-43
Pušnik Marija, Šišenska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1824743, reg. št. 96997, izdala UE
Ljubljana. gnc-177319
Ričnik Bogomir, Sv. Anton na Pohorju 21,
Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1087, izdala UE Radlje ob Dravi.
gne-177121
Ris Draženko, Tabor 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1250627, reg. št. 217257. gnu-177051
Rupnik Metka, Kersnikova 3, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1238433,
reg. št. 20705, izdala UE Grosuplje.
gno-177457
Safran Matjaž, Kapelski vrh 14, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12160, izdala UE Gornja Radgona.
gng-177190
Sekavčnik Jelka, Na produ 59, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10445, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-177321
Senica Marjeta, Cvetkovci 2, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
1818, izdala UE Ormož. gnu-177076
Simon Erika, Ulica Frankolovskih žrtev
63, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 181221, reg. št. 36117. gnz-177371
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Simošek Anton, Dolenji Leskovec 27,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
reg. št. 21480. gnx-177048
Soklič Metka, Naselje Jaka Bernarda 7,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
868358, reg. št. 16124, izdala UE Radovljica.
gnq-177334
Spasov Sašo, Zariška ulica 16, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1167734,
reg. št. 48357, izdala UE Kranj.
gnb-177120
Srovin Sabina, Ljubljanska cesta 3B,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20193, izdala UE Kamnik. gnh-177439
Stijović Bratoljub, Ulica Janeza Puharja
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1641984, reg. št. 57250,
izdala UE Kranj. gnu-177155
Stokuča Branimir, Srebrničeva 1, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 49138, reg. št. 23244, izdala UE
Koper. gnf-177241
Šajna David, Tartinijev trg 7, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
38967, reg. št. 11888. gno-177332
Šilec Anže, Brsc 6, Zgornja Besnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1497632,
reg. št. 54272. gnn-177033
Šimnovec Roman, Bohinjska Bela 37A,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2022615, reg. št. 18575.
gns-177453
Škinjar Silvo, Seidlova 60, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S752606, reg. št. 24326. gnc-177198
Škrinjar Nataša, Pri opekarni 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332229, reg. št. 116645, izdala UE Maribor.
gne-177367
Škurnik Nataša, Zezni vrh 60, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11229,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnv-177250
Škvorc Silvo, Pod Trško goro 15, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 25873, izdala UE Novo mesto.
gnv-177150
Štamcar Cvetka, Papirniški trg 18/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1775309, reg. št. 5165, izdala UE
Ljubljana. gnz-177421
Štirn Martina Simona, Sp. Jezersko 10,
Zgornje Jezersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S805027, reg. št. 31975, izdala UE
Kranj. gny-177097
Štupica
Sabina,
Slemenska
10,
Sodražica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6381, izdala UE Ribnica.
gnw-177449
Šušteršič Franc, Stritarjeva 1, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
3003. gne-177217
Tabak Branko, Zg. Kungota 1E, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S001692412, reg. št. 59613, izdala UE
Maribor. m-73
Ternik Miroslava, Kajuhova 17, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6921, izdala UE Slovenj Gradec.
gnp-177031
Tomažič Jernej, Kojsko 16C, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št.
40604. gnh-177189
Tomič Ivo, Špegljova 34, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1352004, reg. št. 229347, izdala UE
Ljubljana. gnn-177108
Venta Anton, Videm 21/c, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1341146, reg. št. 7915, izdala UE
Ljubljana. gni-177163

Vidačković Rada, Češenik 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001069139, reg. št. 31081, izdala UE
Domžale. gnp-177456
Vrankovečki Lidija, Osluševci 41A,
Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8623, izdala UE Ormož. gnj-177187
Weingartek Igor, Reševa 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1635394, izdala UE Ptuj. gnd-177193
Zgonc Štefanija, Ponikve 41, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2023034, reg. št. 6092,
izdala UE Grosuplje. gny-177147
Zore Janez, Spodnje Vodale 29/a,
Tržišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8582, ser. št. S1110136, izdala UE
Sevnica. gnq-177330
Žibert Danica, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001860180, reg. št. 36347, izdala UE
Domžale. gnb-177020
Žnidaršič Jana, Iga vas 10, Stari trg pri
Ložu, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 4/2005.
gno-177057
Žnidaršič Mitja, Breg pri Ribnici na
Dolenjskem 44, Ribnica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 6670, izdala UE Ribnica.
gnt-177077

Zavarovalne police
Čerčinović Stjepan, Cesta zmage 105,
Maribor, zavarovalno polico, št. 223507,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-66
Gorjup Igor, Ulica Jelenčevih 51A,
Limbuš, zavarovalno polico, št. 677027,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-56
Juhart Jožef, Kostanjevec57, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 40 213219,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-65
Klemenčič Jožica, Črneča vas 12,
Kostanjevica na Krki, zavarovalno polico, št.
AO 00101772008, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gny-177022
Kopač Janez, Bernekerjeva ulica 37,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
711439, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-177087
Krajnc Tomaž, Miklavška 35, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101775605. m-75
Markelj Ivanka, Šentjurij 2, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 231998, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnq-177130
Mazrek Sabit, Pobreška cesta 46,
Maribor, zavarovalno polico, št. 938356,
izdala zavarovalnica Tilia. m-51
Pavlaković Mirko, Bregarjeva ulica 13,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00000250799, izdala zavarovalnica Tilia.
gnk-177186
Pavlovič Saša, Jakčeva 19, Novo mesto,
zavarovalno
polico,
št.
203550.
gnb-177195
Petejan Bojan, Štantetova 22, Maribor,
zavarovalno polico, št. 4064, izdala
zavarovalnica Moja naložba d.d. m-64
Plahuta Andreja, Briše 3, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 225999, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk-177136
Strojin Anica, Dobarva 37, Otočec,
zavarovalno polico, št. 4024727, izdala
zavarovalnica Tilia. gnv-177325
Trikvanović Cvetko, Limbuška cesta 50,
Maribor,
zavarovalno
polico,
št.
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00101775613,
izdala
Slovenica d.d. m-63

zavarovalnica

Spričevala
Baranašić Rudolf, Dolenjska cesta 156,
Ljubljana, spričevalo 2. in 4. letnika Drednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2002 in 2004. gnl-177210
Bašelj Simona, Poljanska cesta 23,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Poklicne
tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1981,
izdano na ime Bukovec Simona.
gns-177428
Benedičič Tine, Domajinci 62/f, Cankova,
spričevalo 3., 5. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje gradbene šole v Mariboru
– tesar, izdana leta 2000 in 2002.
gnw-177324
Brudar Damjan, Gabrijele 26A, Krmelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Novo mesto, stojni tehnik, izdano leta 1998.
gny-177072
Carkić Senad, Gasilska 22, 3202
Ljubečna, spričevalo Poklicne gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1982.
gnl-177260
Ekart Mateja, Lovska ulica 12, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3.letnika
Srednje tekstilne šole smer frizer, izdano
leta 1999. m-70
Fon Janez, Oražnova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Karel Destovnik
Kajuh, izdano leta 1995. gnn-177437
Gajzer Anja, Grajena 32/a, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1994. gnu-177326
Grabić Sara, Jakčeva 14, Novo mesto,
indeks, št. 30012927, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnq-177205
Grajš Mandić Nataša, Kavčičeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Medvode,
izdano leta 1986, izdano na ime Grajš
Nataša. gnq-177405
Grajš Mandić Nataša, Kavčičeva ulica 8,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnp-177406
Grauf Ignac, Partizanska 30, Mežica,
spričevalo 3. letnika Poklicne lesarske šole
Maribor, izdano leta 1983. m-45
Hlebec Simon, Ob potoku 20, Vrhnika,
diplomo Srednje kmetijske, živilske šole v
Celju, izdana leta 1984. gnz-177071
Hodžić Elvisa, Gradnikova cesta 63,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vzgojiteljske in gimnazije Ljubljana.
gnb-177395
Horvat Srečko, Grabe 39, Središče ob
Dravi, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1985. m-53
Jelčič Luka, Kajuhova 21, Sevnica,
indeks, št. 71000062, Biotehnična fakulteta.
gne-177442
Jenc Saša, Podpeč 68, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnw-177303
Jesenovec Tone, Škofjeloška cesta 15,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške šole za strojno stroko v Ljubljani
– strojni odsek, št. 72, izdano leta 1971.
gnn-177333
Konc Tončka, Dvorska vas 20A, Begunje
na Gorenjskem, diplomo številka I/Tkon/c-39,

izdano v kranju 25. 6. 1986, izdano na
Ovsenik Tončka. gnz-177025
Kralj Damir, Doljni Črnčevec 18, 48267
Orehovec, HR, diplomo Srednje gostinske
in turistične šole Izola, leto izdaje 1986.
gnj-177166
Kristan Bojan, Rojčeva 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
hotelske šole v Ljubljani, št. 45, izdano leta
1975. gnw-177074
Lampret Marko, Gosposvetska cesta 26,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor – smer
pomočnik peka in slaščičar. m-59
Marković Igor, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Domžalah –
obdelovalec kovin, izdano leta 1985.
gnx-177173
Migan Klavdija, Kungota pri Ptuju 81,
Kidričevo, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole Ptuj, izdano leta 1992. m-40
Millich Jakob, Štrekljeva 64, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1995. m-60
Namestnik Mihelca, Hektorovičeva 20,
Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
trgovske šole – smer prodajalec, izdano leta
1991,1992 in 1993. m-47
Nikolić Tomislav, Šerkova ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednja
trgovska šola Domžale, izdano leta 2000.
gnh-177218
Novšak Nina, Most na Soči 15/a, Most
na Soči, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1996 in 1997, izdano na
ime Kavčič Nina. gnw-177374
Petrovič Danijel, Gasparijeva ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Celje, št. 58-14, izdano leta 1982.
gnl-177060
Pignar Andreja, Cvetkovci 66, Podgorci,
indeks, PTT Srednješolski center, Ljubljana.
gno-177182
Pirš Jasmina, Ulica heroja Šercerja 45,
Maribor, indeks, št. SČC pošte in
telekomunikacije Ljubljana. gnl-177185
Plava Edi, Rupa 37, Kranj, spričevalo 1.
in 2. letnika SESŠ Kranj. gnt-177027
Polc Marko, Dobrljevo 12, Čemšenik,
spričevalo o zaključnem izpitu preoblikovalec
kovin – ključavničar, Center srednjih šol
Trbovlje, izdano leta 1984. gnw-177024
Polić Vojislav, Maistrova ulica 10,
Kamnik, indeks, št. 11242003066, Inštitut in
akademija za multimedijo. gni-177138
Rakovič David, Ljubljanska 94/d, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1993. m-46
Rozman Vid, Žale 18B, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika
Srednje šole tehniških strok Šiška Ljubljana.
gnv-177425
Sarhatlić Adin, Veliki Ločnik 36, Turjak,
spričevalo poklicne mature in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, smer gostinski tehnik, izdano leta
2002. gnf-177041
Škorjanc Marko, Ruška cesta 110,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Kadetske šole za miličnike, izdano leta
1990. m-44
Štrancar Marko, Na peči 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Železniškega
srednješolskega centra v Ljubljani, izdano
leta 1988. gno-177207
Taciga Darja, Doklece 30, Ptujska Gora,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
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za gostinstvo in turizem, izdano leta
2000-2002. m-55
Vaupotič Matej, Jurovci 23A, Videm pri
Ptuju, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske
šole Maribor – smer Kuhat, izdano leta
1993. m-74
Vaupotič Sonja, Pušenci 4, Ormož,
spričevalo o končani OŠ Tabor I., izdano leta
1986. gnn-177183
Završnik Anica, Vrhek 8, Tržišče,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole, dopisna delavske univerze –
Univerzum -, izdano leta 1983, izdano na
ime Aupič Anica. gnc-177244
Zijan Tatjana, Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1996.
m-57
Zirdum Mirjana, Fazanska ulica 8,
Portorož – Portorose, spričevalo o
zaključnem izpitu Ljudske univerze v Kopru
– smer trgovec, prodajalec, št. PT/107,
izdano leta 2002. gnn-177083
Zmazek Milan, Toledova 66, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu in letno
spričevalo Izobraževalnega zavoda Formula
v Mariboru, izdano leta 2004. m-42
Žalig Mateja, Gančani 69, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2.,3. letnika in skrajšani program za naziv
tekstilni tehnik Srednje tekstilne šole v
Murski Soboti. gnk-177436
Žlender Zdenko, Vosek 14i, Pernica,
spričevalo o končani OŠ Borisa Kidriča,
izdano leta 1970. m-71

Ostali preklici
Ajdnik Lea, Spodnja Brežnica 69,
Poljčane, delovno knjižico, št. 17689.
gni-177338
Cmager Sonja, Gačnik 38, Pesnica pri
Mariboru, potrdilo o opravljenem o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodja
št. 1453-1778/94, z dne 14. 6. 1994.
gnq-177080
Cvijić Milivoj, Dovje 94E, Mojstrana,
delovno knjižico. gnw-177174
Černko Robert, Vidičeva 9, Maribor,
delovno knjižico. m-62
Debeljak Igor, Poljanska 50, Škofja Loka,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu,št.
611016 z dne 12/97, izdalo podjetje Interes
d.o.o.. gnk-177336
Dedić Jasna, Mala vas 15, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-177301
Derčar Miran, Ulica borcev NOB 25,
Portorož
–
Portorose,
potrdilo
o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-11173/99, VČ 6355/99. gnq-177055
Dizdarević Rifet, Prule 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-177204
Eigner Matej, Kranjska cesta 40, Tržič,
delovno knjižico. gnz-177175
Feher Franc, Mostje 4, Lendava –
Lendva, certiﬁkat za prevoz nevarnega
blaga, št. 014296, izdan 7. 6. 2001.
gnt-177402
Fekonja Zvonko, Novinci 6, Vitomarci,
delovno knjižico. gnu-177026
Flisar Marjana, Tešanovci 25, Moravske
Toplice, delovno knjižico. gns-177028
Hawlina Gregor, Ob zeleni jami 5,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41980115. gnd-177143
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Jančič Klemen, Kovaška 5, Zreče,
študentsko izkaznico, št. 93537541, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-49
Jerina Tanja, Ograde 30, Logatec, vozno
karto, št. 132, na relaciji Logatec – Postojna,
izdal Sap – Avrigo. gnf-177320
Krotko Mihael, Frankovo naselje 159,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnu-177176
Mijić Anto, Soteska 82, Kamnik, obvestilo
o uspehu 2. letnika Srednje kemijske šole v
Ljubljani, smer kemijski tehnik. gnz-177346
Novak Sandro, Trubarjeva 9, Maribor,
delovno knjižico. m-54
Pavlica Gorazd, Miklošičeva 11, Celje,
delovno knjižico. gnr-177129
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Perhavec Uroš, Hladilniška pot 19/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-177416
Pervanje Marija, Prapetno brdo 17, Slap
ob Idrijci, delovno knjižico. gnr-177029
Pušavec Božidar, Gasilska cesta 32,
Šenčur, delovno knjižico. gnq-177180
Raner Jure, Kozjak nad Pesnico 81,
Zgornja Kungota, vozno karto, št. 1810 na
relaciji Maribor – Kozjak. m-48
Resnik Matjaž, Moste 76, Komenda,
delovno knjižico. gnx-177023
Sefaj Slavko, Zasip,Sebenje 26, Bled,
delovno knjižico. gnx-177323
SUROVINA d.d., Vita Kraigherja 5,
Maribor, licenco za tovorno vozilo TAM 190

T15 B, reg. št. MB 50-47K, št 0010010/106,
izdano 20. 1. 2000. gnb-177045
Topler Benjamin, Glavni trg 1, Maribor,
potrdilo
o
opravljenem
strokovni
usposobljenosti
za
naziv
Trgovski
poslovodja, št. 1862-11604/95 z dne 13. 11.
1995. gnd-177418
Trikič Edin, Seidlova cesta 68, Novo
mesto, delovno knjižico. gnp-177181
Zakrajšek Erika, Podkogelj 6, Velike
Lašče, študentsko izkaznico, št. 19830516,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-177312
Zmazek Milan, Toledova 66, Ruše,
delovno knjižico, št. 10144238. m-41

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov

553
553
553
553
553
554
554
554
567
567
575
586
586
591
592
594
599
616
616
623
626
626
627
627

Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po Zakonu o poštnih storitvah
Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

627
627
628
628
630
631
631
634
635
635
638
638
640
640
641
641
642
642
642
642
644
646
647
647
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