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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. 33/2004
Ob-2092/05
1. Naročnik: KSP Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta
15, Litija.
3. Datum izbire: 23. 12. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
smetarsko vozilo za pobiranje in odvoz
komunalnih odpadkov z nadgradnjo
prostornine 10 m3, z mehanizmom za
praznjenje posod prostornine 120 do
900 l, pogon 4 × 4.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje dodatnih tehničnih
zahtev, najnižja cena, garancijska doba, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska
vozila Slovenije d.o.o., Brnčičeva ulica 35,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,990.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
28,050.000 SIT, 27,990.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
19. 1. 2005.
Javno podjetje komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.

28. 1. 2005

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 98/04
Ob-2093/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 1. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela po zahtevi prometnega inšpektorja pri ureditvi ceste
G2-102 Kalce–Logatec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,497.623
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
18,497.623 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 99/04
Ob-2094/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 1. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste R1-210
odsek 1113 Kladje–Cerkno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP d.d., Prvomajska c. 52,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 5,903.588 SIT.

ISSN 1318-9182

Leto XV

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 5,903.588 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 090/04
Ob-2095/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu in zidu
»Polule« na cesti G1-5/0328 Celje – Šmarjeta v km 3.740.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Celje mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 3,311.916 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 3,311.916 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 081/04
Ob-2096/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu »Činžat« na
cesti R3-705/1432 Ruše–Puščava v km
7.755.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Prvomajska 52, 2000 Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 2,099.606 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 2,099.606 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 092/04
Ob-2097/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela – pri izgradnji
prehoda 3.1 in prestavitvi vodohrana
obvoznici Solkan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska c. 3,
5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 18,449.423
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
18,449.423 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 072/04
Ob-2098/05
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj
izvedbe:
modernizacija
ceste
R2-424/1166 Sevnica–Planina – odstranjevanje posledic plazu (elementar).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG s.p., Ulica žalskega tabora 21, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 20,944.876
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
20,944.876 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 1. 2005.
Direkcija RS za ceste
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Ob-2525/05
1. Naročnik: Infra izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 9, p.p.
8, 8290 Sevnica.
3. Datum izbire: 26. 11. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste G1-5,
odsek 0332 Radeče–Boštanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena, pravilna ponudba,
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Strabag AG podružnica Ljubljana, Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 458,821.822,72
SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
688,330.313,34 SIT, 458,821.822,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
24. 1. 2005.
Infra izvajanje investicijske
dejavnosti, d.o.o.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-2103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta:
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna oseba: prim. mag. Lucijan
Miklavčič, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran,
Slovenija,
tel.
05/669-61-18,
031/300-134, faks 05/652-71-85, elektronska pošta: lucijan.miklavčič@ob-valdoltra.si.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev:
zamenjava starega CT aparata z novim 32
ali večrezinskim CT z opcijami in nabava
delovne postaje za obdelavo slik z opcijami: 1 kom.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 15. 3. 2005.
II.5) Drugi podatki:

Čas od sklenitve pogodbe do zaključka
montaže in prevzema je lahko največ 4
mesece in pol.
Naročnik mora biti vpeljan v delo z dobavljeno opremo v 14 dneh po prevzemu.
V naročilo je vključena pogodba o vzdrževanju full risk z ali brez cevi v času 12
mesečne garancijske dobe in dobo 7 let po
njenem poteku z možnostjo podaljšanja pri
istih pogojih.
Za vzdrževanje in odpravo napak lahko
dobavitelj koristi do 20 delovnih dni v koledarskem letu. Če dobavitelj prekorači ta rok,
mu naročnik določi pogodbeno kazen
240.000 SIT na dan.
Cene pogodbe o vzdrževanju in pogodbene kazni se revalorizirajo v skladu s tečajem eura in inﬂacije.
Naročnik bo dobavitelju dostavil skico tlorisa prostorov v katerih bo montirana oprema.
Po načrtih, ki mu jih dostavi dobavitelj, naročnik opravi pripravljalna gradebena in instalacijska dela (vodovod, elektrika, kanalizacija),
nujna za montažo opreme.
Dobavitelj mora odstraniti obstoječi CT
aparat (Picker PQ 2000).
Naročnik plača 85% opreme 30 dni po
prevzemu, 15% pa 120 dni po prevzemu.
Kot merila za CT in delovno postajo
bomo upoštevali ceno dobavljene opreme,
ceno vzdrževanja in kakovostna merila, ki
bodo objavljena v razpisni dokumentaciji.
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: 20. 1. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 102/314/2005
Ob-2376/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Martin
Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 474-25-75, faks 474-24-41, elektronska pošta: martin.hostnik@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava, dobava in montaža 110 kV kablov.
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: 20. 1. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-2063/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Tončič Viljan, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, faks 05/664-62-92,
elektronska pošta: viljan.toncic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Euroing d.o.o., kontaktna oseba: Jože Bajec, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
++386/1/530-01-52, faks 00386/1/530-01-54,
elektronska pošta: euroing@siol.net.
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I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadomestna gradnja
Osnovne šole na Boniﬁki.
II.2) Kraj izvedbe: Koper.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 501, 503, 504.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: trioddelčna
osnovna šola z dodatnimi programi:
oddelek glasbene šole, zobozdravstveno
varstvo, večnamenska športna dvorana
ter pripadajoča zunanja ureditev vključno
z ureditvijo nadhoda čez Cesto Zore
Perello Godina.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 2.500,000.000 in 2.900,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 7. 1. 2005,
– gradnje: 30. 6. 2005.
II.7) Datum zaključka: 31. 7. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
proračun leta 2005 – 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K 351 – 15/2003.
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: 19. 1. 2005.
Mestna občina Koper
Št. 110-1/05
Ob-2549/05
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. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, 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: Anton Ferlinc, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 1 SV Slovenija, Nadzorstvo
Slivnica, Slivniška 1a, 2312 Slivnica, Slovenija, tel. 02/605-99-61 ali 02/605-99-71,
faks 02/605-99-61, elektronska pošta: Anton.Ferlinc@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik:
1. AC Slivnica – Pesnica: pododsek AC
Zrkovska cesta – Pesnica, trasa AC od km
13+500 do km 17+150 in
2. AC Maribor – Lenart; 1. in 2. etapa;
razcep Dragučova in trasa AC od km 0+000
do km 5+000.
II.2) Kraj izvedbe: Zrkovska cesta–Pesnica in Maribor–Lenart.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje:
1. AC Slivnica – Pesnica: pododsek
AC Zrkovska cesta – Pesnica od km
10+847 do km 17+150:
1.A. avtocesta: od km 13+500 do km
17+150,
1.B. priključne rampe,
1.C. deviacije,
1.D. oporni zidovi,
1.E. tuje storitve,

Št.

1.F. premostitveni objekti:
1. viadukt – 1 kom,
2. prepusti – 5 kom;
2. AC Maribor – Lenart; 1. in 2. etapa;
razcep Dragučova in trasa AC od km
0+000 do km 5+000 (PA1N021G):
2.A. avtocesta: od km 0+000 do km
5+000:
1. avtocesta od km 0+000 – km
5+000,
2. deviacije kategoriziranih cest
(G in L),
3. deviacije
nekategoriziranih
cest,
4. razcep »Dragučova«,
5. priključek »Pernica«,
2.B. tuje storitve,
2.C. premostitveni objekti:
1. prepusti – 10 kom,
2. podvozi – 3 kom,
3. podhod za visoko divjad – 1
kom,
4. mostovi – 6 kom,
5. nadvozi – 1 kom,
6. viadukti – 2 kom.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 17.500,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 3. 2005,
– gradnje: 1. 8. 2005.
II.7) Datum zaključka: december 2007.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
dela se bodo ﬁnancirala za: pododseka AC
Zrkovska cesta–Pesnica predvideno iz lastnih sredstev DARS d.d. (bencinski tolar),
odsek AC Maribor–Lenart PA EIB VII.
II.9) Drugi podatki:
– predvideni začetek gradnje: avgust
2005,
– predvideni zaključek gradnje: december 2007. Dela se bodo izvajala v letu 2005,
2006 in 2007. Enovito naročilo.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00016.
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: 21. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo 19 kosov operacijskih miz s pripadajočo
opremo za: SB Murska Sobota, SB Novo
mesto, Onkološki inštitut Ljubljana, SB Izola
in SB Maribor, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 116-117 z dne 29. 10. 2004, Ob-29319/04, s podaljšanim rokom za predložitev
ponudb, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 132 z dne 10. 12. 2004, Ob-33937/04 se
spremeni točka IV.3.7.2), in sicer se glasi:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2005
ob 7.30, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana – pritličje, velika sejna
dvorana.
Ministrstvo za zdravje
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Ob-1866/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: info@sbcelje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Celje, kontaktni osebi: Dušanka Pekarovič
in Matjaž Štinek, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-36-81, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: dusanka.pekarovic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva
ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42, faks 03/423-37-53, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SB Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42, faks 03/423-37-53, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil in materiala za
prehrano, 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Celje, Oblkaova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je dobava blaga po
naslednjih skupinah:
1. sadje,
2. sadje in zelenjava konfekcionirano,
3. kmetijski pridelki,
4. suho sadje in zelenjava, gobe,
5. zelenjava sveža,
6. zelenjava zamrznjena,
7. zamrznjeni izdelki
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. mlevski izdelki,
10. testenine,
11. meso in mesni izdelki,
12. perutnina,
13. ribe in morski sadeži,
14. vakuumsko pakirani proizvodi,
15. konzerve,
16. mleko in mlečni proizvodi,
17. olje,
18. kis,
19. jajca,
20. sokovi negazirani,
21. brezalkoholne in alkoholne pijače,
22. dodatki (juhe, omake, majoneza,
začimbe…),
23. vloženo sadje in zelenjava,
24. čaji,
25. splošno prehrambeno blago.
Količine so določene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi se zahtevajo bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
zagotavlja rok plačila 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti naloge in odgovornost posameznih
izvajalcev oziroma ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava; ali da ni uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih
niso bili blokirani;
7. da je predložil BON 1 ali BON 2 ali potrdilo poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6
mesecih niso bili blokirani;
8. da ima:
– v zadnjih 6 mesecih neporavnane obveznosti 0 dni (BON 1, poglavje E. Finančna disciplina) ali
– število dni blokad transakcijskega računa
v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 8 obrazca BON 2
enako 0 ali
– potrdila poslovnih bank, ki vodi njegove
transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6
mesecih niso bili blokirani;
9. da ni dal zavajajočih in neresničnih
podatkov;
10. da je v zadnjih treh letih najmanj eno
leto z blagom oskrboval najmanj 2 »veliki kuhinji« ali Splošno bolnišnico Celje (reference).
Ostali pogoji so natančno določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
(mora izkazovati zadnje pravno-relevantno
stanje);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima ponudnik potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (mora izkazovati zadnje
pravno-relevantno stanje);
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3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (ne starejše od 30 dni in izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje), ki dokazuje,
da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja ali da ni uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (ne starejše od 30 dni), ki izkazuje, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. BON 1 ali BON 2, ki ga izdaja APP ali
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikove
transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6
mesecih niso bili blokirani (dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni);
7. seznam najvažnejših dobav blaga (reference).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. izjavo št. 11.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 1. 3. 2005, cena: 10.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in po
predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 3. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 1. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenščina.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb v I. fazi
postopka bo zaprto za javnost.
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: 20. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-2104/05
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga javno podjetje d.o.o., kon-

taktna oseba: Okorn Olga, soba 114, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-28, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Bambič Marjeta, soba št. 118,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-20, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 2/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava posod za odlaganje komunalnih
odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
117,700.000 SIT (brez DDV).
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
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po
pogodbi.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena: 60 točk,
2. dobavni rok: 10 točk,
3. garancijska doba: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 2/05.
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: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova 6,
Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in 13. uro
s pripisom JR B 2/05 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2005, do 12.
ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z
navedbo naslova ponudnika in z oznako Ne
odpiraj – Ponudba za dobavo posod – JR B
2/05.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
komisiji oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2005
ob 9. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 1. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-2125/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola narodnega heroja Rajka
Hrastnik, kontaktna oseba: Nikolaj Toplak –
ravnatelj, Log 19, 1430 Hrastnik, Slovenija,
tel. 03/564-60-11, faks 03/564-43-05, elektronska pošta: Projekt3.osljhrnhr@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava minibusa za prevoz potnikov
19+1+1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola narodnega heroja Rajka, Log 19, 1430 Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: minibus
19+1+1.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
veljati 5 mesecev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 30
dneh od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: obvezna dokazila po 1. točki
42. člena ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON1 in BON2,
– dokazila o poravnanih davkih in drugih
obveznostih do države,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam odgovornih oseb za izvedbo
naročila,
– reference.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. garancija.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun 01234
– 6030652150 odprt pri UJP Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
z veljavnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005
ob 10. uri; OŠ narodnega heroja Rajka, Log
19, 1430 Hrastnik – tajništvo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Osnovna šola narodnega heroja Rajka
Hrastnik
Ob-2126/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup scenskega materiala za potrebe
TV ateljejev.
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:
24.31.23.10-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 24.62.00.00-6, 02.19.00.00-9,
25.21.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02.19.00.00-9.
2) Kratek opis: lesni materiali (iverne
plošče, panelne plošče, vezane plošče,
morali…).
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Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.31.23.10-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 24.62.00.00-6.
2) Kratek opis: barve in laki akrilni,
lepila.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.21.00.00-6.
2) Kratek opis: plošče iz umetnih snovi.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
scenskega materiala za potrebe TV ateljejev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 003/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na
podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
003/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 003/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena – 94 točk,
2. popust na cenik blaga, ki ni zajet v
obrazcu predračuna – 6 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-003/2005-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vklučenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 003/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
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: do 28. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 11. uri, sejna soba V. nadstropje RTV
center, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 33/05
Ob-2348/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska pošta:
javna.naroc3@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/522-11-00,
faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup materialov za prekrivanje operacijskega polja za enkratno uporabo –
ponudbe se lahko oddajo kot celota ali po
naslednjih sklopih v okviru:
Skupine A: operacijska prekrivala:
– sklop A1: operacijske rjuhe in operacijske komprese,
– sklop A2: operacijski set za ORL in
plastiko,
– sklop A3: operacijska kompresa z
visoko vpojno oblogo,
– sklop A4: operacijske kardiovaskularne
rjuhe,
– sklop
A5:
operacijske
rjuhe
oftalmološke,
– sklop A6: operacijski set za operacijo
katarakte,
– sklop A7: operacijska zaščita za OP
mikroskop.
Skupine B: operacijske komprese
podloge nesterilne:
– sklop B1: operacijske komprese
podloge nesterilne.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A1
2) Kratek opis: operacijske rjuhe in operacijske komprese.
3) Obseg ali količina:
– operacijska rjuha M lepljiva, v okvirni
letni količini 2.200 kosov,
– operacijska rjuha L lepljiva, v okvirni
letni količini 1.200 kosov,
– operacijska kompresa lepljiva 100x75,
v okvirni letni količini 8.000 kosov,
– operacijska kompresa nelepljiva 75x75,
v okvirni letni količini 5.000 kosov,
– operacijska kompresa 75x75/ 6x8 lepljiva, v okvirni letni količini 5.200 kosov,
– operacijska kompresa 75x75/6x8 nelepljiva, v okvirni letni količini 3.000 kosov.
Sklop št. A2
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2) Kratek opis: operacijski set za ORL in
plastiko.
3) Obseg ali količina:
– operacijski set za ORL in plastiko, v
okvirni letni količini 3.000 setov.
Sklop št. A3
2) Kratek opis: operacijska kompresa z
visoko vpojno oblogo.
3) Obseg ali količina:
– operacijska kompresa z visoko vpojno
oblogo 70x50 lepljiva, v okvirni letni količini
3.000 kosov.
Sklop št. A4
2) Kratek opis: operacijske kardiovaskularne rjuhe.
3) Obseg ali količina:
– operacijska rjuha za EKC operacije, v
okvirni letni količini 900 kosov,
– operacijska rjuha z dvojnim U
228x200/15x60, v okvirni letni količini 60
kosov.
Sklop št. A5
2) Kratek opis: operacijske rjuhe
oftalmološke.
3) Obseg ali količina:
– operacijska rjuha oftalmološka za katarakto, v okvirni letni količini: 2.000 kosov.
Sklop št. A6
2) Kratek opis: operacijski set za operacijo katarakte.
3) Obseg ali količina:
– operacijski set za operacijo katarakte,
v okvirni letni količini 2.000 setov.
Sklop št. A7
2) Kratek opis: operacijska zaščita za OP
mikroskop.
3) Obseg ali količina:
– operacijska zaščita za OP mikroskop
Moeller Wedel, v okvirni letni količini 900
kosov.
Sklop št. B1
2) Kratek opis: operacijske komprese
podloge nesterilne.
3) Obseg ali količina:
– operacijska kompresa podloga nesterilna 45x45, v okvirni letni količini 53.000
kosov,
– operacijska kompresa podloga nesterilna 90x90, v okvirni letni količini 190.000
kosov,
– operacijska kompresa podloga nesterilna 90x180, v okvirni letni količini 36.000
kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
materialov za prekrivanje operacijskega
polja za enkratno uporabo – ponudbe se
lahko oddajo kot celota ali po naslednjih
sklopih v okviru:
Skupine A: operacijska prekrivala
Sklop št. A1
2) Kratek opis: operacijske rjuhe in operacijske komprese.
3) Obseg ali količina:
– operacijska rjuha M lepljiva, v okvirni
letni količini 2.200 kosov,
– operacijska rjuha L lepljiva, v okvirni
letni količini 1.200 kosov,
– operacijska kompresa lepljiva 100x75,
v okvirni letni količini 8.000 kosov,
– operacijska kompresa nelepljiva 75x75,
v okvirni letni količini 5.000 kosov,
– operacijska kompresa 75x75/ 6x8 lepljiva, v okvirni letni količini 5.200 kosov,
– operacijska kompresa 75x75/6x8 nelepljiva, v okvirni letni količini 3.000 kosov.

Sklop št. A2
2) Kratek opis: operacijski set za ORL in
plastiko.
3) Obseg ali količina:
– operacijski set za ORL in plastiko, v
okvirni letni količini 3.000 setov.
Sklop št. A3
2) Kratek opis: operacijska kompresa z
visoko vpojno oblogo.
3) Obseg ali količina:
– operacijska kompresa z visoko vpojno
oblogo 70x50 lepljiva, v okvirni letni količini
3.000 kosov.
Sklop št. A4
2) Kratek opis: operacijske kardiovaskularne rjuhe.
3) Obseg ali količina:
– operacijska rjuha za EKC operacije, v
okvirni letni količini 900 kosov,
– operacijska rjuha z dvojnim U
228x200/15x60, v okvirni letni količini 60
kosov.
Sklop št. A5
2) Kratek opis: operacijske rjuhe
oftalmološke.
3) Obseg ali količina:
– operacijska rjuha oftalmološka za katarakto, v okvirni letni količini: 2.000 kosov.
Sklop št. A6
2) Kratek opis: operacijski set za operacijo katarakte.
3) Obseg ali količina:
– operacijski set za operacijo katarakte,
v okvirni letni količini 2.000 setov.
Sklop št. A7
2) Kratek opis: operacijska zaščita za OP
mikroskop.
3) Obseg ali količina:
– operacijska zaščita za OP mikroskop
Moeller Wedel, v okvirni letni količini 900
kosov.
Sklop št. B1
2) Kratek opis: operacijske komprese
podloge nesterilne.
3) Obseg ali količina:
– operacijska kompresa podloga nesterilna 45x45, v okvirni letni količini 53.000
kosov,
– operacijska kompresa podloga nesterilna 90x90, v okvirni letni količini 190.000
kosov,
– operacijska kompresa podloga nesterilna 90x180, v okvirni letni količini 36.000
kosov.
Podrobnejši opis izdelkov, zahtevana/ne
vsebina/ne, s splošnimi in strokovnimi zahtevami naročnika za izdelke po posameznih
sklopih v okviru skupin je naveden v razpisni
dokumentaciji
za
predmetno
javno
naročilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 30. 6. 2005 in/ali konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 1% ponudbene vrednosti;
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
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potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. dokazilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov pri Agenciji RS za
zdravila;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo (datum izstavitve
listine ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb), da ponudniku na
katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež;ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo
kar pomeni, da: mora biti iz dokazov
razvidno, da ni blokiran transakcijski račun
v zadnjih 6 mesecih;
3. v primeru, da končna ponudbena vrednost za vse ponujene sklope presega 50
mio SIT mora ponudnik priložiti tudi Revizorsko poročilo, da ima po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki so zapadle 30 dni
pred datumom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika po posameznih navedenih sklopih predmetnega javnega naročila, z navedbo proizvajalca in kataloške številke za
vsak ponujeni izdelek;
2. slovenska registracija ali CE certifikat
za vsak ponujeni izdelek;
3. katalog proizvajalca iz katerega je
razvidna kataloška številka z opisom ponujenega izdelka;
4. izjava ponudnika, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo:
– da, so vsi ponujeni materiali in izdelki
testirani na prodor mikroorganizmov,

mikrobiološko čistost, odpadanje vlaken,
prodor tekočin in trdnost materialov, gorljivost in vsebnost toksičnih snovi,
– da soglaša, da bo na morebitno
naročnikovo pisno zahtevo tekom postopka
strokovnega ocenjevanja ponudb predložil
informacijo o uporabljenih testnih metodah
in rezultatih testiranj za katerikoli ponujeni
izdelek.
Navedeni izjavi mora ponudnik priložiti
tudi fotokopijo proizvajalčeve izjave.
5. fotokopija proizvajalčeve izjave, da vsi
ponujeni izdelki ustrezajo standardu SIST
EN 13795-1:2003;
6. fotokopija proizvajalčeve izjave, da
material, izdelava, pakiranje in označevanje
ustrezajo zahtevam direktive EU 93/42/EEC
o medicinskih pripomočkih, ki določa, da
njihova uporaba ne sme predstavljati tveganje za uporabnika ali bolnika;
7. izjava ponudnika, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja
predložitev vzorcev ponujenih izdelkov
tekom postopka strokovnega ocenjevanja
ponudb na morebitno naročnikovo pisno
zahtevo;
8. izjava ponudnika, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, da vsi ponujeni
izdelki po posameznih sklopih v okviru skupin predmetnega javnega naročila ustrezajo
vsem opredeljenim strokovnim zahtevam
naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena; najnižja končna ponudbena vrednost za sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega
računa pri Upravi za javna plačila (UPJ)
številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik; naročnik dovoljuje,
da ponudnik lahko odda poleg ponudbe v
slovenskem jeziku del ponudbe v tujem
jeziku; in sicer v delu ponudbe, ki se nanaša
na priložitev zahtevanih listin za dokazovanje pogojev Obrazca 01 pod:
– točko 10c) katalog proizvajalca iz katerega je razvidna kataloška številka ponujenega izdelka z opisom (v angleškem jeziku
ali nemškem jeziku),
– točko 10e) fotokopija proizvajalčeve
izjave, da vsi ponujeni izdelki ustrezajo standardu SIST EN 13795-1:2003,
– točko 10f) fotokopija proizvajalčeve
izjave, da material, izdelava, pakiranje in
označevanje ustrezajo zahtevam direktive
EU 93/42/EEC o medicinskih pripomočkih,
ki določa, da njihova uporaba ne sme predstavljati tveganje za uporabnika ali bolnika.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2005
ob 12. uri; v predavalnici številka 1, pritličje

Št.

8 / 28. 1. 2005 /

Stran

811

glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška 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: 21. 1. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 34/05
Ob-2358/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, UAS
– Komercialni sektor, Služba za javna naročila, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/522-11-00,
faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup bergel:
1. sklop – dokomolčna bergla enojno
nastavljiva,
2. sklop – dokomolčna bergla dvojno
nastavljiva,
3. sklop – podpazdušna bergla,
4. sklop – otroška dokomolčna bergla.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: bergle.
1. sklop – dokomolčna bergla enojno
nastavljiva,
2. sklop – dokomolčna bergla dvojno
nastavljiva,
3. sklop – podpazdušna bergla,
4. sklop – otroška dokomolčna bergla.
3) Obseg ali količina:
1. sklop – 7600 kosov,
2. sklop – 100 kosov,
3. sklop – 300 kosov,
4. sklop – 200 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
bergel:
1. sklop – dokomolčna bergla enojno
nastavljiva,
2. sklop – dokomolčna bergla dvojno
nastavljiva,
3. sklop – podpazdušna bergla,
4. sklop – otroška dokomolčna bergla.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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1. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 1% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni od dneva izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
5. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. podroben opis vsebine – predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika po posameznih sklopih predmetnega javnega naročila;
2. slovenska registracija za vsak ponujeni izdelek ali CE certiﬁkat;
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3. katalog proizvajalca iz katerega je razvidna kataloška številka ponujenega izdelka
z opisom;
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev
pogodbenih obveznosti v roku 24 ur od prejema posamičnega naročila;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da soglaša z rokom plačila 90 dni po izstavitvi fakture.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. sklop: dokomolčna bergla enojno
nastavljiva:
– nastavljivost na 6 ali 7 višin – 5 točk,
– nastavljivost na 8 višin in več – 10
točk,
– teža bergle pod 500 g – 5 točk;
2. sklop: dokomolčna bergla dvojno
nastavljiva:
– nastavljivost zgornjega dela na 6 ali
več dolžin – 5 točk,
– nastavljivost spodnjega dela na 8 višin
ali več – 5 točk.
– teža bergle pod 600 g – 10 točk;
3. sklop: podpazdušna bergla:
– nastavljivost na 8 ali 9 višin – 5 točk,
– nastavljivost na 10 višin ali več – 10
točk,
– teža bergle pod 1.100 g – 5 točk;
4. sklop: otroška dokomolčna bergla:
– dolžina opore do ročaja z več kot štirimi nastavitvami – 5 točk,
– nastavljivost na 8 višin in več – 5 točk,
– teža bergle pod 400 g – 10 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 2. 3. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega
računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: 121 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: 3. 3. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1/1. klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 17122-09-403-96/2004
Ob-2365/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje

zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-96/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava očal
za nočno letenje in čelad s pripadajočimi
slušalkami in mikrofoni ter pritrdilnim
sistemom za očala za nočno letenje.
Podrobnejši opis in količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Zahteva po točno določeni opremi temelji na tretjem odstavku 35. člena Zakona o
javnih naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
36/04), ki omogoča, da naročnik točno določeno opremo nabavi v primeru, če bi bila
le-ta nezdružljiva z že obstoječo opremo ali
bi imela nabava opreme za posledico nesorazmerne stroške ali bi povzročila naročniku
nesorazmerne tehnične težave.
V okviru vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo, se je Nemčija zavezala za usposabljanje letalskih posadk letalske policijske enote Republike Slovenije za
nadzor Slovenske južne državne meje oziroma Schengenske meje. Šolanje za nočno
letenje se izvaja v okviru letalske šole Bundesgrenzschutz Sued v Bonnu. Usposabljanje letalskih posadk je povezano s tipom
očal AN/AVS-9 F4949 in s čeladami s pritrdilnim sistemom za nameščanje očal Gentex SPH-5. ta sistem izobraževanja zagotavlja kompatibilnost opreme z obstoječo
opremo, ki jo sedaj uporablja letalska policijska enota, kot tudi s priključki vgrajene
opreme v helikopterjih.
Poleg tega se tehniki letalske policijske
enote na podlagi poslovnika o delu delovne
skupine s področja letalstva, št. 21-50/517776/2002, z dne 13. 3. 2002, usposabljajo pri vojski Republike Slovenije, ki
usposabljanje opravlja na omenjenem tipu
čelad oziroma očal za nočno letenje.
Iz navedenega sledi, da se na ta način
zagotavlja tudi racionalizacija porabe javnih
sredstev.
Zaradi kompatibilnosti očal za nočno
letenje s čeladami se nabavlja točno določeni tip očal, kar posledično pomeni, da
mora biti tudi tester ustreznosti očal kompatibilen z očali za nočno letenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava očal za nočno

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
letenje in čelad s pripadajočimi slušalkami in
mikrofoni ter pritrdilnim sistemom za očala
za nočno letenje se bo vršila na Ministrstvu
za notranje zadeve, Policija, Vodovodna
93A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18133000-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
in obseg javnega naročila sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: podrobnejša določila glede
dobavnih rokov so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in
ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti); poročilo pooblaščenega revizorja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-96/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40309604. od
dneva objave do zadnjega roka za oddajo
ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak dan
med 12. in 14. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega urada,

kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005 ob
11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-2366/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta:
nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-08/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
potrošni material iz plastike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: potrošni material iz
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plastike:
– sklop 1: vrečke za komunalne odpadke
(črne),
– sklop 2: vrečke za infektivne odpadke
in citostatike (rumene in rdeče),
– sklop 3: vrečke za umazano perilo
(modre in bele),
– sklop 4: vrečke večnamenske (prozorne-brezbarvne),
– sklop 5: plastični kozarci,
– sklop 6: plastična PE embalaža za
živila,
– sklop 7: predpasniki zaščitni iz PE
folije,
– sklop 8: plastični jedilni pribor in
krožniki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti brez DDV in z rokom
veljavnosti 90 dni od datuma določenega za
dostavo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila o
dobavi blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da zagotavlja izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji;
5. da zagotavlja skladnost ponujenega
blaga z Navodilom o ravnanju z odpadki, ki
nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 30/95);
6. da prilaga ponudbi po en vzorec razpisanega blaga za vse razpisane dimenzije;
7. da nudi najmanj 90 dnevni plačilni
rok;
8. da zagotavlja dobavo razpisanega
blaga v letnih količinah;
9. da zagotavlja dostavo blaga ddp
skladišče naročnika, razloženo v sklopu
ponudbene cene;
10. da predloži menico z menično izjavo
za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti brez DDV;
11. da sprejema vse pogoje razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) 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:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2005.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na
številko 16-08/05.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/33-21-095 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 10. uri, Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 21. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-2405/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna
oseba: Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/66-06-895, faks
+386/5/66-06-305,
elektronska
pošta:
rudi.benko@sb-Izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Rudi Benko, univ. dipl. ekon.,
Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-06-895, faks 05/66-06-580, elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si, internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Biserka Benedetti, dipl. org.,
Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-06-306, faks 05/66-06-305, elektronska
pošta:
biserka.benedetti@sbizola.si, internetni naslov: http://www.sbizola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: tajništvo
zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-06-306,
faks 05/66-06-305, elektronska pošta:
biserka.benedetti@sb-izola.si,
internetni
naslov: http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sistem za nadzor bolnikov v intenzivni
enoti in telemetrično spremljanje bolnikov na oddelku.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Izola, Polje 35, Izola.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.10.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sistem
za nadzor bolnikov v intenzivni enoti in
telemetrično spremljanje bolnikov na
oddelku v ocenjeni vrednosti 33,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do trenutka, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo
z naročnikom in mu izroči garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa
najkasneje do izteka roka veljavnosti
ponudbe izdano s strani banke;
2. bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 500.000
SIT;
3. garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
obročno plačevanje.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na
poslovnem
in
ﬁnančnem
področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih
nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih
mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek
iz sodnega registra za dejavnost, katere

predmet je razpis), ki odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni
podjetnik mora predložiti priglasitveni list
DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti
potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem
mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno,
da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 12
mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja
pogojev na poslovnem in ﬁnančnem
področju ter glede tehničnih in kadrovskih
zmogljivosti;
– seznam vodstvenega osebja in drugih
strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe in strokovnimi kvaliﬁkacijami, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe;
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev, vključno s
stopnjo izobrazbe, ki bodo odgovorni za
nadzor kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/BR-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na TRR 01100-6030277118 pri banki
Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2005
ob 14. uri; Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 412-01/04-200004/05
Ob-2527/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: Slobodan
Opačič, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/47-34-852, faks
+386/1/47-34-860,
elektronska
pošta:
lcd@sloveniacontrol.si, internetni naslov:
http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-01/01-200004/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava LCD zaslonov (velikosti najmanj
28 palcev), visoke ločljivosti za potrebe
vodenja zračnega prometa (radarski
zasloni).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kotnikova 19a, Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.12.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 8 LCD
zaslonov velikosti najmanj 28 palcev, ločljivosti najmanj 2000X2000 pik, z pripadajočimi graﬁčnimi karticami in gonilniki za operacijske sisteme UNIX, Linux SUSE in Linux
RED HAT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
veljavna nepreklicna bančna garancija na
prvi poziv oziroma ustrezen instrument
ﬁnančnega zavarovanja pri zavarovalnici za
resnost ponudbe v višini 1% skupne vrednosti ponudbe. Zahtevki za dodatne garancije

za uspešnega ponudnika so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Želena je možnost ﬁnanciranja na več
obrokov v daljšem obdobju.
Minimalni pogoji roka plačila so: najmanj
dva obroka s tem, da prvi obrok ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po opravljeni dobavi.
Naslednji obroki ne smejo biti krajši od 30
dni glede na prejšnje obroke.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– ponudnik biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, pri
pristojnem organu države, v kateri ima
sedež;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in tudi ni
bil zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem pravnomočno obsojen;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnega ali likvidacijskega postopka
oziroma ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
– ponudnik ni bil v zadnjih petih letih pred
objavo tega naročila pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma, da mu ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež in da ima, kolikor gre
za ponudnika, ki ima sedež v tujini, poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati v
Republiki Sloveniji.
2. Na poslovnem in ﬁnančnem področju:
– potrdilo banke o solventnosti, revidirano poročilo o poslovanju za zadnja 3 leta
in kratek pregled prometa za zadnja tri
leta;
– da ponudnik izkazuje trikrat večje prihodke, kot je ocenjena vrednost tega javnega naročila brez DDV.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnim številom
ustrezno izobraženih in strokovno kvaliﬁciranih kadrov, da bo lahko izvedel storitve, ki
so predmet tega naročila;
– da izvaja svoje storitve v skladu z
vsemi potrebnimi certiﬁkati, ki jih izdajajo
pooblaščeni organi ali druge organizacije za
nadzor kakovosti, s katerimi se potrjuje
skladnost storitev ponudnika z zahtevanimi
tehničnimi speciﬁkacijami ali standardi v razpisni dokumentaciji (v delu II. Tehnični del);
– da razpolaga z vsemi potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, smiselno glede na predmet ponudbe;
– pogodba s proizvajalcem (principalom)
za trženje razpisane in ponujene opreme
oziroma lastna izjava, da je ponudnik sam
proizvajalec te opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji,
3. rok dobave,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 3. 2005 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 3. 2005
ob 11. uri; Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a, Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.
Ob-2528/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Boštjan Hočevar, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72, faks
01/478-43-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna
oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-030, faks
01/23-44-050.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna
oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-030, faks
01/23-44-050.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Boštjan Hočevar, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-42-72,
faks
01/478-43-28.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme za: Morsko
biološko središče Piran – II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Morsko biološko središče, Fornače 41, Piran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava in vgradnja
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opreme v skladu z razpisno dokumentacijo
ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2005 in/ali konec 29. 4.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z
vzorcem garancije.
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo
izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh
po podpisu pogodbe. izjava se izdaja v
skladu z vzorcem garancije.
Originalne izjave banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo ponudnik izstavil ob primopredaji opreme. Izjava
se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izstavljene posamične mesečne situacije se bodo
plačevale v 60 dneh od dneva uradnega
prejema in potrditve s strani svetovalnega
inženiringa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju za
podizvajalce oziroma pravni akt o skupni
izvedbi
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev je ponudnik
dolžan ponudbi priložiti naslednje dokaze:
1. potrdilo o registraciji,
2. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
4. 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: pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji obrazca
BON 1 in BON 2, mnenje pooblaščenega
revizorja o ugotovitvah v zvezi z poravnanimi zapadlimi obveznostmi, izvleček iz
bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
leto 2003 ter potrdila o plačilni sposobnosti
ponudnika od vseh bank pri katerih ima
odprte transakcijske račune. Ponudnik
dokaže ekonomsko ﬁnančno sposobnost
pod naslednjimi pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najvažnejših opravljenih
dobav in vgradenj pohištvene opreme v
zadnjih treh letih s priloženimi potrdili najmanj treh ponudnikovih naročnikov.
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 do 2. 3. 2005.
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Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije. Plačilo na
TTR LIZ-Inženiring 19100-00100023743 SZ
KB, d.d.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti pri LIZ-Inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 3. 2005 ob 10. ure,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 3. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba – 3. nadstropje, 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.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-2541/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o.,
Šolska ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/835-04-00, faks 01/835-04-20.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/429-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna
oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45,
elektronska
pošta:
altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 275/2005-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za dva razpisana
sklopa, za obdobje 2005 do 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica,
PŠ Dolenja vas, Šolska ulica 9, 1331 Dolenja vas, PŠ Sušje, Sušje 3, 1310 Ribnica.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.

2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil, 1. sklop: meso in mesni
izdelki, 2. sklop: sadje in zelenjava. Ocenjena vrednost naročila znaša za 18,700.000
SIT (za 1. sklop: 14,1 mio SIT, za 2. sklop:
4,6 mio SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2005, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
zahtevano.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 dni od dneva uradno prejetega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti 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: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1. Pri poslovanju morajo ponudniki upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in transporta le-teh; obvezno je poslovanje po
določbah HACCP programa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je po posebnem predpisu to 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 ponudnik kot pravna oseba ni bil
kaznovan,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: potrdilo
poslovne banke in bilanca uspeha in bilanca
stanja za leto 2003,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
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– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih živil
in da ravna pri svojem delu v skladu s
HACCP programom,
– da ima vozni park za prevoz živil,
skladno z veljavnimi predpisi,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenih živil,
– da bo dobavljal živila na naslov naročnika,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ceno,
2. ﬁksnost cen,
3. plačilni pogoji,
4. odzivni čas,
5. lastna proizvodnja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 275/05-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 2. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus
consulting
d.o.o.,
številka
02083-0053787157, sklic na številko
26-2004, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2005, do 11.
ure, kolikor je ponudba oddana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
zgoraj navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 15. uri, OŠ dr. Franceta Prešerna, Šolska
ulica 2, 1310 Ribnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
Št. 155/05
Ob-2546/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Mislinja, kontaktna oseba:
organizatorica šolske prehrane Polonca
Krašovec, Šentilj pod Turjakom 1,
2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/88-56-610,
faks 02/885-66-20, elektronska pošta:
polonca.krasovec@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil in materiala za prehrano.
II.1.7. Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Mislinja,
Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, Podružnična šola Dolič, Srednji Dolič 4, 2382
Mislinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
živil in materiala po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
4. žita in testenine,
5. jajce,
6. sadje in zelenjava sveže,
7. zamrznjeni program,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. drugo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
1. 3. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih,
ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na javni
razpis po odprtem postopku za nakup živil
in materiala za prehrano se lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetnik ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi
priložiti kot dokazila:
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, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (če je dovoljenje zahtevano 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);
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
– ponudnik priloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco;
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni pisno izjavo;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
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poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda pisno
izjavo o nekaznovanosti pod kazensko
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo davčnega urada (DURS);
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– ponudnik izpolni pisno izjavo;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
pisno izjavo;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni pisno
izjavo;
11. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev javnega naročila
– pisna izjava;
12. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava;
13. da zagotavlja dobavo blaga v dogovorjenih rokih, fco skladišče naročnika – razloženo;
14. da izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil in kontrole kakovosti – pisna
izjava;
15. da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava;
16. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – 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: enako kot pod točko III.2.1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (največ 50 točk),
2. rok plačila (največ 20 točk),
3. kakovost (največ 20 točk),
4. dostava blaga v dogovorjenih rokih,
fco skladišče naročnika-razloženo (največ 5
točk),
5. reference (največ 5 točk).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnile dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005 v tajništvu OŠ Mislinja.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na podračun pri BS št.
01276-6030670365 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: 24. 2. 2005 na naslov
naročnika Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005.
IV.3.7.1) Pogoji odpiranja ponudb: vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 17. uri, Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2005.
Osnovna šola Mislinja
Št. 154-01-01/05-84
Ob-2557/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših Na Fari, kontaktna oseba:
Metka Apohal, Na fari 50, 2391 Prevalje,
Slovenija,
tel.
02/824-09-20,
faks
02/824-09-13,
elektronska
pošta:
Dom.prevalje@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno
dobavo živil za vse skupaj ali za vsak sklop
posebej:
1. svinjsko sveže meso, sveža govedina,
sveža teletina, sveža drobovina,
2. sveža perutnina, perutninski izdelki,
3. konzervirani mesni izdelki, kozervirane ribe,
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki,
5. ribe,
6. mleko,
7. mlečni izdelki,
8. jajca,
9. sveže in suho sadje,
10. sveža zelenjava in biološko konzervirana zelenjava,
11. kmetijski pridelki – krompir,
12. kmetijski pridelki – jabolka,
13. olje,
14. žitarice, mlevski izdelki in testenine,
15. kruh in pekovsko pecivo,
16. pijače,
17. zmrznjena zelenjava in testo,
18. juhe, pudingi, marmelade in dodatki
jedem,
19. ostalo prehrambeno blago – živila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših Na Fari,
Na Fari 50, 2391 Prevalje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni (od
oddaje naročila), začetek 1. 4. 2005 in/ali
konec 1. 4. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: na javni razpis po odprtem postopku za
sukcesivno dobavo blaga – živil se lahko
prijavi ponudnik (pravne osebe, samostojni
podjetniki in kmetje), ki morajo izpolnjevati
pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji
z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje
pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 20.
IV.2) Merila za oddajo:
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1. ponudbena vrednost,
2. dolžina plačilnega roka,
3. odzivni čas za interventna naročila,
4. lastna proizvodnja.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2005.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Doma
starejših Na Fari, št. 01100-6030308934, s
sklicem: 28-01-05.
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 1. 6. 2005 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija za objavo javnega razpisa.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2005 ob
12. uri, na upravi Doma starejših Na Fari, Na
Fari 50, 2391 Prevalje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2005.
Dom starejših Na Fari
Št. 164
Ob-2568/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba:
Janez Topovšek, Aškerčeva cesta 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/2419-340, faks
01/2419-144,
elektronska
pošta:
janez.topovsek@uni-lj.si, internetni naslov:
www.fkkt.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-RO/1-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava instrumenta za dinamično
mehansko analizo (DMA instrument).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: UL FKKT, Katedra za
polimerno inženirstvo, organsko kemijsko
analizo in materiale, Hajdrihova 19/II, 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 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna trasirana menica za resnost ponudbe

v višini 10% ponudbene vrednosti, lastna
trasirana menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
obveznosti in lastna trasirana menica za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obročno
odplačevanje v kontinuiranih brezobrestnih
šestih mesečnih obrokih: 20% vrednosti v
30 dneh po prevzemu opreme, do konca
vsakega od naslednjih 4 mesecev po 10%
vrednosti in do konca 6 meseca od dneva
prevzema opreme še 40% pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– o registraciji (izpisek iz sodnega ali drugega registra), da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega razpisa oziroma veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo naročila 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 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;
– da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– BON 1/P ali BON 1 in BON 2, ki jih je
izdala Agencija RS za javnopravne evidence
(dokumenti ne smejo biti na dan odpiranja
ponudb starejši od 30 dni);
– samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2003, potrjeno od pristojne
izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb;
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih kot
so navedeni v tč. III.1.2) tega razpisa;
– izjava ponudnika o ﬁnančni in poslovni
sposobnosti;
– izjava ponudnika o izdaji lastnih trasiranih menic, kot je navedeno v tč. III.1.1)
tega razpisa;
– reference ponudnika o dobavi in servisiranju raziskovalne opreme v vrednosti nad
5 mio SIT za en kos, v letih 2000.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila:
– izjava ponudnika o dobavi opreme na
lokacijo naročnika, ki je navedena v tč.
II.1.7) tega razpisa, v roku največ 60 dni po
podpisu pogodbe;
– izjava ponudnika o zagotavljanju kontrole kakovosti;
– izjava ponudnika o zagotavljanju servisa pri naročniku v garancijski dobi;
– izjava ponudnika o zagotavljanju nadomestne opreme za čas odprave napak v
garancijski dobi;
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– izjava ponudnika o servisni in tehnični
podpori po poteku garancije;
– izjava ponudnika o razpolaganju z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za realizacijo tega javnega naročila;
– izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe za realizacijo
tega javnega naročila.
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 – 30 točk,
2. tehnične karakteristike opreme – 30
točk,
3. reference dobavitelja oziroma proizvajalca – 10 točk,
4. kompatibilnost z obstoječo opremo
naročnika – 10 točk,
5. odzivni čas servisa – 10 točk,
6. garancijska doba – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-RO/1-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 2. 2005, cena:
3.300 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun UL FKKT pri UJP LJ, št.
01100-6030707992.
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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2005
ob 15. uri, UL FKKT, Katedra za polimerno
inženirstvo, organsko kemijsko tehnologijo
in materiale, Hajdrihova 19/II, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: vse ponudnike prosimo, da ob prevzemu razpisne
dokumentacije sporočijo naročniku podatke
kontaktne osebe, ki je zadolžena za pripravo ponudbene dokumentacije in kateri
naj se pošiljajo obvestila ter odgovori na
vprašanja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Ob-2570/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-38-00, faks +386/1/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si (Elektro-Skaza), internetni naslov: carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: 433-01/6-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odjemna mesta naročnika navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 40.10.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost 30,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2005 in/ali konec
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna menica z menično izjavo, če je vrednost ponudbe do 30,000.000 SIT; bančna
garancija, če je vrednost ponudbe nad
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila obveznosti po pogodbi je 30 dni (23.
člen ZIPRS0405).
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 za udeležbo na javnem
razpisu izpolnjevati vse pogoje v skladu z
42. in 42.a členom ZJN-1A.
Ponuditi mora veljavnost ponudbe do
29. 4. 2005, imeti veljavno licenco za opravljanje energetske dejavnosti s področja
predmetnega javnega naročila izdanega s
strani Agencije za energijo; ponudnik v
zadnjem letu, na katerega se nanaša bonitetni obrazec, izkazuje prejemke na računu;
na dan pred sestavitvijo bonitetnega obrazca
nima dospelih neporavnanih obveznosti;
ponujeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni
od dneva prejema računa (23. člen ZIPRS0405); da je v preteklih treh letih dobavil električno energijo v vrednosti nad 20,000.000
SIT trem različnim ponudnikom; da ima
zagotovljeno zadostno količino električne
energije za potrebe predmetnega javnega
razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij, ki
izkazuje zadnje stanje; samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu; potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja; mnenje pooblaščenega
revizorja, če ponudbena vrednost presega
50,000.000 SIT; pisna izjava dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ima ponudnik za predmetno javno naročilo
poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v
primeru, da ponudbena vrednost ne presega 50,000.000 SIT; izpolnjena, podpisana
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in žigosana izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe; izpolnjena, podpisana in žigosana
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 bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila; izpolnjena, podpisana in
žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je
poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopijo
veljavne licence izdane s strani Agencije za
energijo; BON-1/P s podatki in kazalniki za
leto 2003; dokument je lahko tudi fotokopija;
samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2003, potrjeno s strani pristojne davčne uprave, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred
odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da ima zagotovljeno zadostno količino električne energije
za potrebe predmetnega javnega razpisa;
izpolnjena, podpisana in žigosana 3 referenčna potrdila s strani ponudnikovih pogodbene stranke/naročnika, ki potrjujejo, da je
ponudnik v preteklih 3 letih zanje dobavil
električno energijo v vrednosti najmanj
20,000.000 SIT.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2005.
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: do 29. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 10. uri, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS

Blago in storitve
Ob-2351/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
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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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
personaliziranje pametnih kartic za digitalne tahografe.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena potrebna količina za obdobje 5 let
znaša 30.000 voznikovih kartic, 15.000 kartic
podjetja, 100 delavniških kartic (vsako leto
20) in približno 125 kontrolnih kartic (50
vsaki dve leti).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– postavitev sistema: do 5. 5. 2005,
– prevzemno preizkušanje in usposabljanje: do 30. 6. 2005,
– produkcija: od 1. 7. 2005 do 30. 6.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice
za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno
s predpisi države v kateri ima sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponud-
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nik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v
zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: Izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: Izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– Zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje (odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant) za izvedbo naročila (dokazilo: Podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora v času izvajanja
pogodbe zagotoviti vsaj enega delavca z
aktivnim znanjem slovenščine, ki bo prisoten pri komunikaciji z naročnikom (dokazilo:
Izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega
jezika).
– Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
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):
1. cena,
2. razdalja do sedeža naročnika,
3. rezervna lokacija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2005 do 10. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2005
ob 13. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Gradnje
Ob-2563/05
Popravek
V javnem razpisu Celovita sanacija odlagališča kislega gudrona v Pesniškem dvoru,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 114 z
dne 22. 10. 2004, Ob-28224/04, se popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 2. 2005 do
10. ure.
IV.37.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005 ob
12. uri, Petrol, Slovenska energetska družba
d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50,SI-1527
Ljubljana (15. nadstropje, sejna soba).
Petrol d.d., Ljubljana
Ob-2050/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-52, faks 04/237-31-07,
elektronska pošta: bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-0210/2004-46/09.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Ceste na Rupo v naselju
Kokrica.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kokrica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.1 Splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 7,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 16. 4. 2005 (vzorec 1).
2. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti s trajanjem garancije 60 dni od poteka
roka za dokončanje del, in jo bo predložil
najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe
(vzorec 2).
3. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku
garancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: poleg garancij iz točke III.1.1.
Obvezni depoziti in jamstva, mora ponudnik
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokaz o veljavni registraciji-izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe).
2. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno- izpisek iz sodne, upravne sli druge ustrezne evidence ali izjava,
da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje
ni potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokazilo ne sme biti starejše
od 2 mesecev od datuma oddaje
ponudbe).
4. Kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorjem in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s
33. čl. Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 110/02. 47/04).
5. Izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
6. Dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne
ponudnikove vrednosti tega javnega naročila, v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti
blokiranega računa-dokazilo obrazca BON
1 in BON 2 ali za samostojne podjetnike
zadnja odločba o odmeri davka in poročilo
banke, da račun ni bil blokiran (dokazila ne

smejo biti starejša od 2 mesecev od datuma
oddaje ponudbe).
7. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila
8. Dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti: ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe.
9. Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi:
ponudnik mora imeti najmanj deset za nedoločen čas zaposlenih ljudi-dokazilo izpolnjena tabela, priložiti pogodbo o stalni zaposlitvi odgovornega vodja del, ki mora
izpolnjevati zahteve Zakona o graditvi objektiv (Ur. l. RS, št. 102/04); ponudnik mora biti
lastnik vsaj enega kamiona, enega bagra ali
rovokopača, enega vibracijskega valjarja in
enega pisarniško-skladiščnega kontejnerjadokazilo izpolnjena tabela.
10. Izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči.
11. Izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih.
12. Izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
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,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
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 11. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega
zakladniškega
računa
št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46090005 pri
čemer mora biti naveden tudi namen plačila:
Plačilo razpisne dokumentacije za ureditev
Ceste na Rupo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 16. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2005
ob 12. uri,: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
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.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Mestna občina Kranj
Ob-2548/05
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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimikoli 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:
izvedba ročnih izkopov na vodovodnem
omrežju.
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.
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: opravljanje ročnih izkopov in zasipov jarkov pri
vzdrževalnih in intervencijskih delih na vodovodnem omrežju; čiščenje rastja in grmovja
okoli vodovodnih objektov; pomožna dela pri
odpravljanju okvar ter intervencijskih delih
na vodovodnem sistemu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek začetek 8. 4. 2005 in/ali konec
8. 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 uradnega prejema računa
za dela na investicijah, 30 dni od uradnega
prejema 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 delo-
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vnim 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, izjava 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: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2005.
Cena: 10.000 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 – izvedba ročnih izkopov na vodovodnem omrežju.«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 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 20. 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: 7. 3. 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: 24. 1. 2005.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-2553/05
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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Vladimir Čač, univ. dipl.
inž. grad., Nadzor Maribor, 2000 Maribor,
Slovenija,
tel.
02/234-32-10,
faks
02/234-32-25, eelektronska pošta: vladimir.cac@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, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0013/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Celje–magistrala sever – rekonstrukcija
Mariborske ceste v Celju; rekonstrukcija
in ureditev glavne ceste G1-5/328 Celje
– Šmarjeta; od km 0+568 do km 1+270;
IV. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje–magistrala
sever.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1 Izvedba rekonstrukcije IV. etape
Mariborske ceste v Celju od km 0,568 do km
1,270, ki obsega:
1.1.2 komunalna in energetska infrastruktura,
1.1.3 pasivna protihrupna zaščita,
1.1.4 arheološka izkopavanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 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 25,710.000 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: naročilo v celoti ﬁnancira naročnik iz lastnih sredstev in sredstev Mestne občine Celje. 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 sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela v zadnjih petih
letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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 1. 3. 2005.
Cena: 50.000 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: 1. 3. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 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: 21. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Ob-2560/05
Preklic
Občina Miklavž na Dravskem polju preklicuje javni razpis storitev po odprtem
postopku za oddajo javnega naročila »zakup
kabelsko razdelilnega sistema Miklavž na
Dravskem polju«, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 6 z dne 21. 1. 2005, pod številko
08/05, Ob-1422/05.
Javni razpis se preklicuje zaradi dopolnjevanja razpisnih pogojev in meril.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 11/05
Ob-2561/05
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 naročil 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 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: 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:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– ponudnik ima potrdilo po Zakonu o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04) o vpisu v register operaterjev;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden drug podoben postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– ponudnik ni dal zavajujočih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem pogojev javnega
naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik 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:
– ponudnik mora prevzeti v upravljanje
celoten kabelsko razdelilni sistem v naselju Miklavž na Dravskem polju, za obdobje
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, najmanj pa v enakem obsegu in kakovosti, kot so to storitve
na področju Maribora ter ga po posodobitvi
ohranjal na primerljivi ravni,
– sistem prestavil v zemlji, kjer je to
možno,
– omogočil tehnično povezavo med
omrežjem CATV Miklavž in omrežjem KRS
Marjeta (Dravsko polje),
– omogočil 24-urno uporabo enega
brezplačnega kanala na odjemnem mestu v
Miklavžu na Dravskem polju, Nad izviri 6,
– cene komunikacijskih storitev RTV signala (mesečna naročnina) ter priključnin
novim uporabnikov, ki jih bo izbrani upravljalec zaračunaval uporabnikom ne smejo presegati cen za istovrstne storitve na območju
mesta Maribor,
– razpolaga s kapitalom za posodobitev
sistema,
– uporabljati obstoječi signal dosedanjega upravljalca do izteka pogodbenega
oziroma odpovednega roka, pri čemer se
novi signal kasneje ne sme količinsko in
kakovostno poslabšati,
– razpolaga s človeškimi viri oziroma
strokovnim kadrom, potrebnimi za upravljanje s sistemom CATV Miklavž, in sicer najmanj po eden: gradbeni inženir (VI/1), elektroinženir za področje telekomunikacij (VI/1)
in elektrotehnik vzdrževalec (V),
– zagotavlja 24-urno dežurstvo za vzdrževanje omrežja,
– razpolaga z dostopom do akademskega raziskovalnega omrežja ARNES –
internet za dijake in študente,
– ima v lasti, zakupu oziroma upravljanju
najmanj eden sistem KTV z najmanj 1000
naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. število naročnikov kabelske televizije
in interneta – največ 30% točk,
2. dosedanja vlaganja v razvoj lastnega
sistema za prenos kabelskega RTV signala
v zadnjih petih letih – največ 40% točk,
3. kadrovska usposobljenost – največ
10% točk,
4. višina ponujenega nadomestila –največ 20% točk.
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 3. 3. 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: 3. 3. 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 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: 3. 3. 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: 25. 1. 2005.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-2055/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Ana Tošić, Seidlova cesta 1,
8000 Novo
mesto,
Slovenija,
tel.
07/393-92-22, faks 07/393-92-12, elektronska pošta: ana.tosic@novomesto.si, internetni naslov: http://www.novomesto.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: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 083-04-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
fotokopiranje in razmnoževanje dokumentarnega gradiva za potrebe občinske
uprave Mestne občine Novo mesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
15,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: fotokopiranje in razmnoževanje
dokumentarnega gradiva se bo izvajalo v
letu 2005, v letu 2006 in 2007 pa pod pogojem, da bodo v proračunu Mestne občine
Novo mesto zagotovljena denarna sredstva
in bo pogodba še gospodarna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račune plačal v roku 30 dni od prejema.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
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– 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, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je predložil BON 1 ali BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun (ponudnik bo predložil enega od
navedenih dokumentov, v odvisnosti od
registracije),
– da ni dal zavajajočih podatkov,
– da nudi 30 dnevni plačilni rok od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad; izpisek oziroma potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o
tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
jo izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,
– izjava ponudnika, da mu na katerikoli
način ni dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga
izdajata pristojni davčni urad in carinska
uprava; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o plačilnih pogojih
– BON 1 ali BON 2 ali BON 3 ali podatke
iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON 2 ali BON 3);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih podatkov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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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. cena storitev – 60 točk,
2. čas izdelave – 20 točk,
3. možnost namestitve fotokopirnih strojev po organih občinske uprave – 10 točk,
4. reference ponudnika – 10 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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun Mestne
občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234, model 00, sklic 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom in kopijo osebnega
dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 2. 2005
ob 12. uri, Seidlova cesta 1, Novo mesto, II.
nadstropje, velika sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Ob-2105/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-56-61, faks 01/232-03-74, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/2004-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tiskanje in dobava ovojnice za obvezno
osebno vročanje za potrebe Zavoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:

– Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12d,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Novi trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7a.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.12.10.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena količina znaša 315.000 kosov ovojnice.
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 300.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati 90 dni od odpiranja ponudb
oziroma toliko, kolikor je veljavna ponudba;
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 600.000 SIT, ki mora veljati še 20 dni
po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen po posamezni dobavi.
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: kot ponudnik lahko v razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse
ostale, v B delu razpisne dokumentacije in v
nadaljevanju navedene pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda AJPES. 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;
3. potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izda davčni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež;
4. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo je
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada);
5. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti
pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
6. izjava ponudnika, da sprejme vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in
da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
7. bančna
garancija
za
resnost
ponudbe;
8. izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
9. izjava ponudnika, da sprejema rok plačila 30 dni od dneva prejema računa, ki je
izstavljen po posamezni dobavi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. izjava ponudnika o dobavi ovojnic na
naročnike lokacije;
2. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
dobave-oblikovanje, izdelava, tiskanje in
dostava na naročnikove lokacije največ 10
dni od prejema posamičnega naročila;
3. izjava ponudnika, da zagotavlja rok za
rešitev reklamacije največ 10 dni od pisnega
obvestila o reklamaciji;
4. vzorec 2.100 kosov izdelane ovojnice
po napotkih, priloženem vzorcu in priloženih
besedilih naročnika ter tehnični speciﬁkaciji
v F. delu razpisne dokumentacije;
5. tehnična speciﬁkacija proizvajalca
papirja, iz katerega bodo izdelane ovojnice,
ki mora biti priložena vzorcu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 2. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št.: 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo,
s tem da takrat naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu ﬁrme
ter identiﬁkacijsko številko za DDV.

Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 18. 5. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, mala
sejna soba v VIII. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik
lahko prevzame razpisno dokumentacijo
osebno, in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana, vsak dan med 12. in
13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega
datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 1. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-2136/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Ledina, kontaktna oseba: Bartol Irma,
Čufarjeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-82-40, faks 01/230-82-53, elektronska pošta: vrtec-ledina@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev čiščenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva
ul. 14, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje notranjih površin vrtca v obsegu 2472 m2
in zunanjih teras v obsegu 343 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005, konec 31. 3.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: –
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 5% od ponujene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslo-
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vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava o nekaznovanosti;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z
zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila;
– izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila za ugotavljanje ﬁnančne sposobnosti;
– potrdilo o plačanih davkih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– navedba tehnične opreme in izjava
ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– strokovna priporočila s VVZ s področja
predšolske vzgoje;
– izjava o kakovosti storitev;
– opis tehnologije čiščenja;
– navedba ključnega tehničnega in strokovnega osebja;
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa;
– izjava ponudnika o seznanjanju naročnika z novostmi;
– izjava ponudnika v zvezi 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:
(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: 23. 2. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predhodno plačilo
na podračun EZR 01261 6000000476 z
navedbo javnega naročila. Razpisna dokumentacija s potrdilom o plačilu se ob predhodni najavi dvigne v tajništvu pri Darji Bricelj.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani, odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2005
ob 12. uri, Pedagoška soba Vrtca Ledina.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: za ogled se je
možno dogovoriti s kontaktno osebo naročnika skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Vrtec Ledina
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Ob-2346/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba:
Danijela Bida – Šprajc, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-45, faks
04/237-31-23, elektronska pošta: Danijela.Bida-Sprajc@Kranj.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava strokovnih podlag in izdelava
strategije prostorskega razvoja Mestne
občine Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12. storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve.
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 20. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do vključno 18. 4. 2005 (vzorec 1);
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe (vzorec 3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe);
2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali
izjava, da za njegovo dejavnost takšno
dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokazilo ne sme biti starejše
od 2 mesecev od datuma oddaje
ponudbe);
4. izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem letu
prihodke najmanj v višini enkratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila, v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON1 in
BON2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje
ponudbe);
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6. pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnaval svoje
zapadle poslovne obveznosti (izjave ne
smejo biti starejše od 2 mesecev od datuma
oddaje ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
7. dokazilo o referencah – ponudnik
mora imeti vsaj tri reference o pripravi sprejetih prostorskih sestavin planskih aktov
občin oziroma njihovih sprememb ali dopolnitev v zadnjih 3 letih, s potrdili o dobro
opravljenem delu in z datumi izvedbe;
8. dokazilo – izpolnjen obrazec o strokovnem znanju osebja, ki bo odgovorno za
izvedbo tega javnega naročila z navedbo
imen;
9. opis koncepta prostorskega razvoja
Mestne občine Kranj.
Poleg navedenih dokazil mora ponudnik
za pravilnost ponudbe priložiti še:
10. izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči;
11. izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: pooblaščeni prostorski načrtovalci
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03) in Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04).
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:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. koncept prostorskega razvoja MOK.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije na račun Mestne občine
Kranj št. 01252-0100006472 s pripisom
»razpisna dokumentacija za strokovne podlage in strategijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 18. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 2. 2005
ob 12. uri; soba št. 9 Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
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: zakonski rok
za sprejem strategije prostorskega razvoja

Mestne občine Kranj je 20. 7. 2007. Zaželjeni rok za sprejem je 1. 10. 2006, zato je
rok izvedbe tudi merilo pri ocenjevanju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Mestna občina Kranj
Ob-2347/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje premoženja (ﬁzično in tehnično varovanje premoženja).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 27.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT veljavno do 1. 10.
2005;
2. po podpisu pogodbe mora izbrani
ponudnik predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75dnevni plačilni rok od datuma izstavitve
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno, ter tehnično usposobljenost in
sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da
ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
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odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad; Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
7. izjavo o plačilnih pogojih;
8. bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 1. 10.
2005;
9. izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 31. 1. 2008.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
10. izjava, da bo opravljal storitve 24 ur
na dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji;
11. izjava, da bo imel v vsaki izmeni na
objektu naročnika zaposlena najmanj dva
varnostnika in v vsaki intervencijski skupini
vsaj enega varnostnika s potrdilom Zbornice
RS za zasebno varovanje (ponudnik predloži potrdila), ki sta usposobljena iz samoobrambe ter borilnih veščin po programu
omenjene zbornice;
12. izjava, da so izvajalci storitev strokovno usposobljeni po Zakonu o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe
varovanja (Uradni list RS, št. 32/94);
13. izjava, da ima vsaj 35 redno zaposlenih in primerno usposobljenih varnostnikov (v skladu z Zbornico RS za zasebno
varovanje), ki svoje delo opravljajo v kraju
naročnika (ponudnik predloži potrdilo Ministrstva za notranje zadeve RS o številu varnostnikov in spisek objektov v kraju naročnika
s
številom
tam
zaposlenih
varnostnikov);
14. izjava, da ima center za sprejem signalov alarma z varovanega objekta, sistem
brezžičnih zvez med dežurnim centrom, varnostniki in intervencijskimi skupinami in
sistem stalnega, 24-urnega intervencijskega
varovanja z mobilnimi skupinami v kraju
naročnika;
15. izjava, da soglaša, da bo pred pričetkom del svoje delavce 14 dni brezplačno
uvajal na naročnikovem objektu;
16. načrt varovanja naročnikovega
objekta iz katerega bo razvidno, da je
ponudnik sposoben za nemoten pričetek
del.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30510/04.
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: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Varovanje premoženja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005
ob 9. uri; v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 54,000.000 SIT.
Naročilo se odda za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-2349/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba:
Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-80-02,
faks
01/478-80-36,
elektronska
pošta:
irena.skubic@gov.si, internetni naslov:
www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
postavitev, zagon in vzdrževanje slovenskega dela sporočilnega sistema Tachonet.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
obsega izdelavo programske opreme,
dobavo ustrezne strojne opreme, preizkušanje in zagon sistema ter vzdrževanje
sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– postavitev sistema: do 5. 5. 2005,
– prevzemno preizkušanje in usposabljanje: do 30. 6. 2005,
– produkcija: od 1. 7. 2005 do 31. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice
za resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v
zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: Izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: Izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– Zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje (odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant) za izvedbo naročila (dokazilo: Podatki o vodilnem tehničnem osebju).
– Ponudnik mora v času izvajanja
pogodbe zagotoviti vsaj enega delavca z
aktivnim znanjem slovenščine, ki bo prisoten pri komunikaciji z naročnikom (dokazilo:
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Izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega
jezika);
– Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: Evidenca
in dokumentacija naročnika).
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):
1. cena,
2. implementacija v EU.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 2005 do 10.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2005
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) je
35,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-2350/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
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– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba:
Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-80-02,
faks
01/478-80-36,
elektronska
pošta:
irena.skubic@gov.si, internetni naslov:
www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava digitalnih potrdil za pametne
kartice za digitalne tahografe.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena potrebna količina za obdobje 5 let
znaša 30.000 certiﬁkatov za voznikove kartice, 15.000 kartic podjetja, 100 delavniških
kartic (vsako leto 20) in približno 125 kontrolnih kartic (50 vsaki dve leti).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– postavitev sistema: do 5. 5. 2005,
– prevzemno preizkušanje in usposabljanje: do 30. 6. 2005,
– produkcija: od 1. 7. 2005 do 30. 6.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice
za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).

– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih
prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v
zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: Izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: Izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– Zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje (odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant) za izvedbo naročila (dokazilo: Podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora v času izvajanja
pogodbe zagotoviti vsaj enega delavca z
aktivnim znanjem slovenščine, ki bo prisoten pri komunikaciji z naročnikom (dokazilo:
Izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega
jezika).
– Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta
izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: Evidenca
in dokumentacija naročnika).
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):
1. cena,
2. implementacija v EU,
3. rezervna lokacija.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2005 do 10. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2005
ob 11. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-2352/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba:
Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-80-02,
faks
01/478-80-36,
elektronska
pošta:
irena.skubic@gov.si, internetni naslov:
www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, zagon in vzdrževanje programske opreme za izdajo pametnih kartic za
digitalne tahografe.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
obsega izdelavo programske opreme, preizkušanje, zagon sistema in usposabljanje
ključnih uporabnikov ter vzdrževanje
sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– postavitev sistema: do 5. 5. 2005,
– prevzemno preizkušanje in usposabljanje: do 30. 6. 2005,
– produkcija: od 1. 7. 2005 do 31. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice
za resnost ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež.
– Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove
ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih).
– Transakcijski račun ponudnika v
zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: Izjava o neblokiranem transakcijskem računu).
– Lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita).
– Poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: Izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– Zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje (odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant) za izvedbo naročila (dokazilo: Podatki o vodilnem tehničnem
osebju).
– Ponudnik mora v času izvajanja
pogodbe zagotoviti vsaj enega delavca z
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aktivnim znanjem slovenščine, ki bo prisoten pri komunikaciji z naročnikom (dokazilo:
Izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega
jezika).
– Reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu).
– Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti
do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena
garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik
ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka (kot na
primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na
področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: Evidenca in dokumentacija naročnika).
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):
1. cena,
2. implementacija v EU.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 2. 2005 do 10. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2005
ob 14. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) je
35,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Stran

830 /

Št.

8 / 28. 1. 2005

Ob-2370/05
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve I A-9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2-S/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za izvajanje notranjerevizijskih storitev in storitev računovodskega svetovanja za leta 2005, 2006 in
2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.12.12.20-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o revidiranju (ZRev-1).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-2/2005, JN-2S/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 3. 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 št.
01100-6270960211, s sklicem 00 7621matična št.-040, namen nakazila: notranja
revizija.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2005, do 10. ure,
na sedež naročnika.
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: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005
ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-2371/05
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve I A-9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1-S/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za izvajanje storitev revidiranja letnega poročila Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega
sklada za leta 2005, 2006 in 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.12.12.10-8.
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: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o revidiranju (ZRev-1).

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-1/05, JN-1S/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 3. 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 št.
01100-6270960211, s sklicem 00 7621matična št. -040, namen nakazila: revizija
letnega poročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2005, do 10. ure,
na sedež naročnika.
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: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu naročnika.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 002-01/05-2
Ob-2377/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šalovci, kontaktna oseba: Aleksander Abraham, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
Slovenija,
tel.
02/559-80-50,
faks
02/559-80-54,
elektronska
pošta:
obcina.salovci@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/05-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba geodetskih del na komasacijskem
območju k.o. Šalovci VIII (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. Šalovci 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; 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 – 15%,
4. pridobljeni certiﬁkat ISO 9001 – 5%,
5. kadrovska sestava – 5%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 462-02/05-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 3. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Šalovci pri UJP št. 01233-0100011865;
namen nakazila: za razpisno dokumentacijo
– komasacija Šalovci VIII.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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 1. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005 ob
13. uri, Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci.
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: Aleksander
Abraham, tel. 02/559-80-50.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Občina Šalovci
Ob-2526/05
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, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 6-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovanje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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– požarno in potresno zavarovanje
premoženja (z razširitvijo temeljnih tveganj),
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje vlomske tatvine in
ropa,
– zavarovanje transporta,
– zavarovanje splošne odgovornosti,
– zavarovanje avtomobilov,
– zavarovanje poštnih pošiljk (paketov) v notranjem in mednarodnem prometu,
– kolektivno nezgodno zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: požarno in potresno zavarovanje premoženja (z razširitvijo temeljnih
tveganj).
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: strojelomno zavarovanje.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: zavarovanje vlomske tatvine in ropa.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: zavarovanje transporta.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: zavarovanje splošne
odgovornosti.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: zavarovanje avtomobilov.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: zavarovanje poštnih
pošiljk (paketov) v notranjem in mednarodnem prometu.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
2) Kratek opis: kolektivno nezgodno
zavarovanje.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1. sklop: požarno in potresno zavarovanje premoženja (z razširitvijo temeljnih
tveganj),
– 2. sklop: strojelomno zavarovanje,
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– 3. sklop: zavarovanje vlomske tatvine
in ropa,
– 4. sklop: zavarovanje transporta,
– 5. sklop: zavarovanje splošne odgovornosti,
– 6. sklop: zavarovanje avtomobilov,
– 7. sklop: zavarovanje poštnih pošiljk
(paketov) v notranjem in mednarodnem prometu,
– 8. sklop: kolektivno nezgodno zavarovanje.
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 5,000.000 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: 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila; ponudniki predložijo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za
opravljanje dejavnosti,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da 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,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji,
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja (ki bo potrjevalo, da so prihodki od prodaje enaki ali večje od ponudbene letne ponudbene vrednosti); in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran; dokument ne sme biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
– izračun zakonsko zahtevane višine
zajamčenega in minimalnega kapitala (za
leto 2004);
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– dejansko – doseženo višino zajamčenega in minimalnega kapitala za poslovno
leto 2004;
– izračun vrednosti razpoložljivega kapitala;
– letno poročilo (2003).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– potrdilo pogodbenega pozavarovatelja
o izdanem zavarovalnem kritju;
– da sprejema vse dodatne zahteve
naročnika v zvezi z dopolnitvami/spremembami splošnih pogojev ponudnika (navedenih v zavarovalno tehničnih pogojih naročnika);
– da soglaša z obročnim odplačevanjem
premije, in sicer v 12 mesečnih obrokih brez
obresti za posamezno zavarovalno leto;
– da izpolnjuje pogoje za ažurno servisiranje zavarovanj; kar pomeni akontiranje
škod na predpisani (zahtevani) način; v primeru škodnega dogodka, katerega višina
znaša 5 mio SIT ali več, bo poravnal 70%
prvotno skupno ocenjene škode (nesporni
del zavarovalnine) v obliki akontacije pred
popolno likvidacijo škode;
– da se zavezuje poravnati celotno
(dejansko) škodo v roku 14 dni od dneva
zbrane popolne (škodne) dokumentacije
potrebne za končno poravnavo škode;
– da sprejema dosežen poslovno-tehnični rezultat naročnika iz naslova strojelomnega zavarovanja in transportnih zavarovanj
za preteklo triletno škodno dogajanje, in
sicer 2002, 2003, 2004.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zavarovalništvu.
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: Ob-4908/04 z dne 27. 2.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 85% ponudbena premija – cena,
2. 15% bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 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: 21. 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 2. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 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: 21. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-2544/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta, kontaktna oseba: Iztok Lugarič, Koroška cesta
160, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-36-00, faks 02/251-81-80, elektronska pošta: vweingerl@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Mariboru Pedagoška
fakulteta – vložišče, kontaktna oseba: Karin
Grbec, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,
Slovenija,
tel.
02/229-36-00,
faks
02/251-81-80.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve IA-14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2005-1-čiščenje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dnevno čiščenje poslovnih prostorov ter
okolice UM PEF in košnja zelenic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pedagoška fakulteta,
Koroška cesta 160, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2 mio SIT in
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30dnevni plačilni rok od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po opravljeni
storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe iz katere
so razvidna medsebojna razmerja in kdo je
podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
– lastno pisno izjavo ponudnika o nekaznovanosti, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
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– odločbo pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; če je takšno dovoljenje z zakonom
predpisano, če dovoljenje ni predpisano
zadostuje lastna izjava ponudnika, da dovoljenje ni več zahtevano;
– izjavo o ne-zavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad ali carinska uprava;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudbe;
– dokazilo iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa, kot so BON obrazci ali
podatki iz bilance uspeha in podatki iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjavo o zagotavljanju vseh razpisanih
vrst storitev, opredeljenih v speciﬁkaciji
zahtev naročnika;
– izjavo o izvajanju usposabljanja zaposlenih po programih usposabljanja.
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: 25. 2. 2005, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun 01100-6090123790; pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik
izkazati z dokumentom iz katerega je razvidno plačilo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 2. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005
ob 12. uri, Pedagoška fakulteta, Koroška
cesta 160, Maribor – velika sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled prostorov bo 11. 2. 2005 ob 9. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Ob-2545/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Saša Stopar, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-10, faks 05/365-91-33,
elektronska pošta: obcina@ajdovscina.si,
internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-36/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izbiro banke za dodeljevanje stanovanjskih kreditov s subvencionirano obrestno mero v Občini Ajdovščina ter kreditov za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva v občini Ajdovščina in Vipava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 2. 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 403-36/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 2. 2005, cena:
10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati
na enotni zakladniški podračun pri Upravi
Republike Slovenija za javna plačila št.
01201-0100014597.
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: do 31. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Občina Ajdovščina
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Ob-2672/05
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: DARS d.d., izpostava Ljubljana,
kontaktna oseba: Irena Jančič Osterc,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-11, faks 01/300-99-74.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00568.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sezonska gostinska ponudba na počivališčih ob AC Maribor–Arja vas za dobo
3 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Maribor–Arja vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: površina za opravljanje sezonske
gostinske ponudbe ter prodaje sadja in zelenjave na posamezni razpisani lokaciji počivališč se odda za dobo treh let (od 1. 4.
2005 do 31. 3. 2008).
Opravljanje sezonske gostinske dejavnosti ter prodaje sadja in zelenjave se mora
pričeti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe
oziroma najkasneje 1. 5. 2005, po predhodnem soglasju naročnika pa lahko tudi kasneje, pri čemer se celotno povračilo prične
plačevati od dne, ki je določen za začetek
opravljanja dejavnosti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 300.000 SIT za posamezno lokacijo
oziroma v primeru ponudbe za vse razpisane lokacije skupaj 1,500.000 SIT. Veljavnost garancije za resnost ponudbe mora biti
najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka
za predložitev ponudbe.
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 zahteva-
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nih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del (izvajanje gostinske dejavnosti),
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 3. 2005.
Cena: 6.000 SIT.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-2128/05
Razveljavitev
V Uradnem listu RS, št. 126-127 je bil
dne 26. 11. 2004, Ob-32099/04, objavljen
javni razpis Vodovodni material – letna
dobava, naročnika Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d. Naročnik Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d. je navedeni
razpis z odločitvijo št. III-503/25-05 z dne
20. 1. 2005, v celoti razveljavil. Naročnikovo
odločitev so prejeli vsi ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
Vodovod in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 102/384/2005
Ob-2539/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Danilo Krajnc, Marjan Kavčič, Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-31-88 ali
041/766-097, 05/739-41-20 ali 041/645-334,
faks 01/474-31-22, 05/739-41-22, elektronska pošta: danilo.krajnc@eles.si, marjan.kavcic@eles.si,
internetni
naslov:
www.eles.si.
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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: 2. 3. 2005 ob 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 3. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/474-30-00.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup, kombinacija prejšnjih.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 206/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lastne rabe v RTP Ajdovščina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti
60 dni od datuma določenega za dostavo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok najmanj
30 dni.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja
večih ponudnikov bo naročnik z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji
predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri pristojnem
sodišču oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list davčnega organa (datum
izdaje listine in, če ponudnik ne predloži
originala, njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni);
– in ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– Garancijski rok za razpisano opremo in
montažo je najmanj 24 mesecev od zaključene montaže.
– Rok za dobavo opreme je največ
120 dni od dneva podpisa pogodbe, rok za
montažo opreme pa je največ 60 dni po
dobavi opreme, zaključevanje projekta pa
sme trajati največ 30 dni od zaključka montaže. Celoten projekt mora biti zaključen v
roku najkasneje 7 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
– Ponudnik mora izdelati in predložiti
osnovni terminski plan v elektronski obliki in
opis izvedbe zamenjave opreme in montaže
s poudarkom na varnem, zanesljivem in faznem izvajanju del in v skladu s pravili obnašanja na objektu RTP Ajdovščina.
– Detajlni terminski plan in program šolanja kadrov bosta izdelala izbrani ponudnik in
naročnik takoj po podpisu pogodbe. Detajlni
terminski plan je osnova za izvedbo del na
objektu ter za delna plačila, skladno s
pogodbenimi določili.
– Ponudnik mora omogočiti možnost
ogleda referenčnega objekta in/ali proizvodnje v času razpisa do izbire najugodnejše
ponudbe (ponudnik predloži izjavo).
Na podlagi predhodnega dogovora z
naročnikom mora ponudnik opraviti ogled
predmetnega objekta v RTP Ajdovščina v
času trajanja razpisa, vendar najkasneje do
5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Za
opravljen ogled mu bo naročnik izdal potrdilo.
– Izbrani ponudnik bo moral takoj po
podpisu pogodbe izdelati posnetek dejanskega stanja objekta, ki bo osnova za naročilo opreme in za izdelavo PZI, zato mora ta
posnetek vsebovati: zahteve iz razpisnih
pogojev, točen spisek porabnikov, vključno
s predvidenimi rezervami, priključne sheme
kablov z oznakami kablov in sponk, speciﬁkacijo porabnikov za ELES in za Elektro
Primorsko in točno razmejitev med njima, za
vse tipe razdelilnikov za vse različne napetosti. Stroški izdelave posnetka bremenijo
izdelavo PZI in PID, zajeti morajo biti že v
ponudbi.
– Ustreznost zahtevanim tehničnim parametrom in izpolnjene tabele ustreznosti, ki
so v prilogi tehničnega dela razpisne dokumentacije. Iz priložene tehnične dokumentacije in prospektnega materiala mora biti
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razvidno, da ponujena oprema in izpolnjene
tabele ustreznosti ustrezajo pogojem, zahtevanim v razpisni dokumentaciji. Pri presojanju ponudb bomo upoštevali podatke iz
izpolnjenih tabel ustreznosti. Podatki ponujene opreme, izpolnjene tabele ustreznosti
ter predložena tehnična dokumentacija ter
prospektni material morajo biti medsebojno
usklajeni.
– V ponudbi mora biti predložen ovrednoteni spisek rezervnih delov in opreme po
presoji proizvajalca opreme ter predvideni
stroški vzdrževanja v garancijski dobi, vendar cena ne sme biti vključena v ponudbeni
znesek. Naročnik bo na podlagi najugodnejše ponudbe sklenil pogodbo brez upoštevanja vrednosti po spisku rezervnih delov
in opreme po presoji proizvajalca opreme in
brez stroškov vzdrževanja, vendar je informacija o njihovi višini za ponudnika zavezujoča.
– V ponudbeni ceni mora biti vključen
strošek nepredvideno v višini 10% ponudbene cene (10% od skupne vrednosti dobavljene opreme in izvedenih del brez upoštevanja spiska rezervnih delov in opreme po
presoji proizvajalca opreme in brez stroškov
vzdrževanja v garancijski dobi). Strošek
nepredvideno se bo lahko obračunal po
dokončanju vseh del le na podlagi potrjenih
vpisov v montažni dnevnik.
– Odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca (dejanski izvajalec) in odgovorni projektanti morajo biti vpisani v Inženirsko zbornico, skladno z ZGO – 1, kar dokažejo s
fotokopijo vpisa.
– Izbrani ponudnik bo moral pred začetkom izdelave PZI izdelati natančen posnetek obstoječega stanja na objektu:
– točen spisek porabnikov z navedbo
imen,
– število ter izmere kabelskih priključkov,
– točno delitev porabnikov na porabnike
ELES-a ter porabnike Elektro Primorske.
III.2.1.4) Drugi podatki: v razpisni dokumentaciji je natančno navedeno, katere
dokumente je potrebno predložiti v originalu
in za katere zadostuje fotokopija.
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: sklep št. 206/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 2. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila (5.000 SIT + DDV
1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa, 206/2004 in dejavnost 3 na račun št. 02924-0017900956.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 10. uri, sejna soba D/IV. nadstropje
poslovne stavbe ELES d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana.
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VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Gradnje
Ob-2091/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktne osebe: za splošni del: Rozalija Sabo; za tehnični del: Alojz Bobnar in Franci Malenšek,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-36-35, 04/208-36-34,
04/208-36-14, faks 04/208-36-80, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, franci.malensek@elektro-gorenjska.si,
rozi.sabo@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil
naročnik:
JN/0P-01/2005-Ident
90499.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena in instalacijska dela za preureditev garaž v skladišča in delavnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala na
lokaciji – sedežu naročnika v Kranju, Ul.
Mirka Vadnova 3a.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek del je po podpisu pogodbe,
zaključek del pa je v roku 2 mesecev po
podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti za čas 10 let.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo na podlagi mesečnih situacij do višine 90% pogodbene vrednosti in
končne situacije v višini 10%.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pri pristojnem
organu,
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– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo, da ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave, likvidacijskem
postopku ali drugem postopku, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteva se podatke o boniteti poslovanja ponudnika BON-1/P
s podatki in kazalniki za leto 2003 in letno
poročilo za leto 2003, podatke o solventnosti za preteklih šest mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora izpolnjevati delovne in
tehnične pogoje in imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
ﬁnančne vire, opremo in druge pripomočke,
sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti pogodbo,
– ponudnik mora imeti kadrovsko strukturo, ki izpolnjuje pogoje za razpisana dela
po Zakonu o graditvi objektov,
– odgovorni vodja del mora imeti reference na podobnih objektih, kot je razpisani
in znanje slovenskega jezika.
III.2.1.4) Drugi podatki: ogled trase bo
organiziran dne 9. 2. 2005 ob 10. uri na
sedežu naročnika.
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: Ident 90499.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198 –
Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
121a) vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno
enodnevno
najavo
po
tel.
04/208-36-80 (Mihaela Kern) ali po telefaksu 04/208-36-81 in plačilom stroškov.
Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 2. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so dali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 2. 2005
ob 10.30; v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan od
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9. do 13. ure na tel. 04/208-36-23 za splošna
vprašanja (Jasna Levc Uršič), 04/208-36-34
za tehnično strokovna vprašanja (Franci
Malenšek).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-1754/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja elektro-računalniška šola Maribor,
kontaktna oseba: Marija Janžek, Smetanova ul. 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
234-19-23, faks 234-19-18, elektronska
pošta: sers@s-sers-mb.edus.si, internetni
naslov: www.s-sers.mb.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.5) Kratek opis: predvidena letna
dobava je 300.000 litrov letno, dobava se
bo vršila sukcesivno skladno s potrebami naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,900.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/B-1/2004: Horizont
d.o.o, kontaktna oseba: Brane Perger, Vodovodna ulica 30/c, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/320-71-50, faks 02/320-71-51, elektronska pošta: brane.perger@horizont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,903 SIT stalnega
popusta.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 127 z dne 26. 11.
2004, Ob-31986/04.
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: 19. 1. 2005.
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor
Št. 404-08-91/2004-27
Ob-2037/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne
osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 41/2004 – OMP.
II.5) Kratek opis: sveže sadje in vrtnine.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101,380.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: izpolnjevanje
pogojev za priznanje sposobnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 41/2004 – OMP:
Mercator d.d., Sektor za eksterno trgovino,
kontaktni osebi: Irena Gajšek in Zvonka Slapar, Poljanska 46a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-36-24, faks 01/234-36-11.
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. MORS 41/2004 – OMP:
Geaprodukt d.o.o., kontaktna oseba: Meta
Ivanuša, Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-22-61, faks
01/280-22-64.
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. MORS 41/2004 – OMP:
S.P. Plod d.o.o., kontaktna oseba: Matej
Goričan, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, Slovenija,
tel.
02/803-81-55,
faks
02/803-81-59.
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. MORS 41/2004 – OMP:
Pik As, Tržič, d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Kokalj, Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič,
Slovenija,
tel.
04/592-57-50,
faks
04/592-57-51.
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. MORS 41/2004 – OMP:
Kmetijstvo Rozman Stanislav, kontaktna
oseba: Rozman Stanislav, Podreča 8, 4211
Mavčiče, Slovenija, tel. 04/250-10-09, faks
04/201-52-11.
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. MORS 41/2004 – OMP:
Agrogorica d.d., kontaktna oseba: Branka
Marušič, Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-30-11,
faks 05/330-30-10.
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. MORS 41/2004 – OMP:
Sipic trgovina in proizvodnja d.o.o., kontaktna oseba: Leon Peklenik, Koprska ul. 94,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 04/532-92-00,
faks 01/532-92-01.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo
je
dokumentu
določil
naročnik:
404-08-91/2004-27.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 44-47/2004 – Ob-11339/04 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: 19. 1. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 62/2005
Ob-2040/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob
Paki, kontaktna oseba: Marija Žerjav,
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob
Paki, Slovenija, tel. 03/896-53-00, faks
03/896-53-04,
elektronska
pošta:
mija.zerjav@guest.arnes.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: prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
11,520.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno in ﬁksnost cen.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 1/a: Kmetijska
zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
949.400 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 1/b: Kmetijska
zadruga Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode
12, Šoštanj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
322.838,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 1/c: Kmetijska
zadruga Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode
12, Šoštanj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
866.270 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 1/d: Kmetijska
zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
766.621 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 1/e: ERA d.d.
Velenje, Prešernova 10, Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
174.250 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 2: Poslovni sistem
Mercator Ljubljana, Dunajska 107, Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
61.580,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 3: Kmetijska
zadruga Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
120.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 4: Intersad, d.o.o.,
Ižakovci 73, Beltinci.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
175.435 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 5: Intersad, d.o.o.,
Ižakovci 73, Beltinci.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
249.862 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 6: Kmetijska
zadruga, z.o.o., Laško, Kidričeva 2, Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
54.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 7/a: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
500.970 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 7/b: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,670.447,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 8/a: Klasje Celje,
d.d., Resljeva ulica 18, Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
842.501,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 8/b: Pekarska
družba Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov trg
35, Žalec.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,497.195,06 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 9: ERA d.d. Velenje, Prešernova 10, Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
1,303.620,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 10/a: Poslovni
sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska
107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
65.386,62 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 10/b: Poslovni
sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska
107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
507.723,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo – sklop 11: Fructal, d.d.
Ajdovščina, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe:
138.316 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:
19. 11. 2004.
VI.4) Število prispelih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004, Ob-31461/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Osnovna šola Bratov Letonja
Šmartno ob Paki

Št.
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Ob-2041/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 027/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
začasno izpostavo avtocestne baze –
Hrušica:
– sklop 1: zabojnik – pisarna,
– sklop 3: skladiščna hala – šotor.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 027/B/04-JR, sklop 1 –
zabojnik – pisarna: Atelje B & M d.o.o., Lancovo 7d, 4240 Radovljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,597.740 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. 027/B/04-JR, sklop 3 –
skladiščna hala – šotor: Atelje B & M d.o.o.,
Lancovo 7d, 4240 Radovljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,888.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 027/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25727/04 z dne 1. 10. 2004;
2004/S188 – 160134 z dne 25. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

II.5) Kratek opis: dobava opreme za
začasno izpostavo avtocestne baze –
Hrušica:
– sklop 1: zabojnik – pisarna,
– sklop 2: silos za skladiščenje soli,
– sklop 3: skladiščna hala – šotor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,730.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. rok plačila – ponder 0.08,
3. rok dobave – ponder 0.10,
4. sposobnost ponudnika – ponder
0.04,
5. garancijski rok – ponder 0.08.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 027/B/04-JR, sklop 1 –
zabojnik – pisarna: nadaljevanje postopka s
pogajanji.
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. 027/B/04-JR, sklop 2 –
silos za skladiščenje soli: Timco Consulting
d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,146.000 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. 027/B/04-JR, sklop 3 –
skladiščna hala – šotor: nadaljevanje
postopka s pogajanji.
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: 027/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25727/04 z dne 1. 10. 2004;
2004/S188 – 160134 z dne 25. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

Ob-2042/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 027/B/04-JR.

Ob-2043/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 022/B/04-JR.
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II.5) Kratek opis: dobava mehanizacije,
vozil in opreme:
– sklop 5: osebna vozila.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 022/B/04-JR, sklop 5 –
osebna vozila: Pleško Cars d.o.o., Tržaška
cesta 426, 1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,628.992 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 022/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25130/04 z dne 24. 9. 2004;
2004/S184 – 157109 z dne 21. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 24/05
Ob-2060/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
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: nakup genetskega
analizatorja – D N A sekvenatorja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,333.333,34 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Najnižja cena:
1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 48/2004 – nakup genetskega analizatorja – D N A sekvenatorja:
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1001
Ljubljana,
Slovenija,
faks
01/470-99-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
12,400.000 SIT brez DDV; 14,880.000 SIT
z DDV; najnižja ponudba 14,880.000 SIT z
DDV / najvišja ponudba 14,880.000 SIT z
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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; Uradni list RS, št. 112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27397/04.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-2071/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMP-INFO-01/05.
II.5) Kratek opis: okvirni sporazum za
dobavo potrošnega računalniškega
materiala:
standardna
programska
oprema (sklop 1 prej izvedenega omejenega postopka).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višino popusta na uradni cenik kandidata.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Marand d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Andrej Marčič, direktor, Cesta v Mestni Log
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: Info@marand.si, internetni
naslov: www.marand.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: predvidena vrednost
okvirnega sporazuma bo enaka ocenjeni
vrednosti – kar pomeni največ 5,000.000
SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2005.
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: 19. 1. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-2075/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava

Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 022/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: dobava mehanizacije,
vozil in opreme:
– sklop 1: univerzalno delovno vozilo,
– sklop 2: univerzalno delovno vozilo,
– sklop 3: lahka tovorna vozila,
– sklop 4: kombinirana vozila,
– sklop 5: osebna vozila,
– sklop 6: namensko vozilo,
– sklop 7: zimska mehanizacija,
– sklop 8: priklopna vozila,
– sklop 9: letna mehanizacija,
– sklop 10: druga mehanizacija,
– sklop 11: ostala osnovna sredstva,
– sklop 12: tovorna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 320,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.70,
2. rok plačila – ponder 0.08,
3. rok dobave – ponder 0.10,
4. sposobnost ponudnika – ponder
0.04,
5. garancijski rok – ponder 0.08.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 022/B/04-JR, sklop 1 – univerzalno delovno vozilo: AC-Intercar d.o.o.,
Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,925.125 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. 022/B/04-JR, sklop 2 –
univerzalno delovno vozilo: AC-Intercar
d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,372.660 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. 022/B/04-JR, sklop 3 –
lahka tovorna vozila: Dumida d.o.o., Sp.
Dobrenje 42A, 2211 Pesnica pri Mariboru,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,983.637 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. 022/B/04-JR, sklop 4 –
kombinirana vozila: Pleško Cars d.o.o.,
Tržaška cesta 426, 1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,842.487,34 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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. 022/B/04-JR, sklop 5 –
osebna vozila: nadaljevanje postopka s
pogajanji.
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. 022/B/04-JR, sklop 6 –
namensko vozilo: AC-Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,028.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 022/B/04-JR, sklop 7 –
zimska mehanizacija: AC-Intercar d.o.o.,
Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,726.360 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. 022/B/04-JR, sklop 8 – priklopna vozila: Lea, d.o.o., Finžgarjeva ulica
1a, 4248 Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75,527.000 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. 022/B/04-JR, sklop 9 –
letna mehanizacija: Riko Ribnica d.o.o.,
Lepovče 23, 1310 Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,341.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 022/B/04-JR, sklop 10 –
druga mehanizacije: Viling d.o.o., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,411.806 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. 022/B/04-JR, sklop 11 –
ostala osnovna sredstva: postopek se
ponovi.
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. 022/B/04-JR, sklop 12 –
tovorna vozila: Dumida d.o.o., Sp. Dobrenje
42A, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 022/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25130/04 z dne 24. 9. 2004;
2004/S184 – 157109 z dne 21. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-2135/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec – Trate, kontaktna oseba:
Andreja Raduha, Hrastovec 22, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-10, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: andreja.raduha@hrastovec.org,
internetni naslov: www.hrastovec.org.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava sadja in zelenjave.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – kmetijski pridelki-krompir: PAF, Export-import d.o.o., Industrijska
ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 227.345,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – kmetijski pridelki-krompir-očiščen: PAF, Export-import d.o.o., Industrijska ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 244.222,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – kmetijski pridelkijabolka: PAF, Export-import d.o.o., Industrijska ulica 20, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 220.892,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 – kmetijski pridelkisolata: Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 728.696,85 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – biološko konzervirana
zelenjava: Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201
Zgornja Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 248.193,75 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – konzervirana zelenjava: Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,451.635,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – sadje južno: Pitus
d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zgornja Kungota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 852.049,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – sadje suho: Era d.d.,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 441.288,49 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 334.386,29 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – konzervirano sadje:
Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71.241,53 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – sveža zelenjava:
Pitus d.o.o., Pesnica 14a, 2201 Zgornja
Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 551.585,79 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004,
Ob-918/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: obvestilo se nanaša
na drugi sklop omejenega postopka.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Zavod Hrastovec – Trate
Ob-2369/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ
Žužemberk,
kontaktna
oseba:
Adriana Košak, Baragova 1, 8360
Žužemberk, Slovenija, tel. 07/30-87-022,
faks 07/30-87-022, elektronska pošta:
Vesna.Zaletelj@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih; datum izbire: 16. 12. 2004:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso in mesni izdelki,
3. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine,
4. sklop: ribe in ribji izdelki,
5. sklop: jajca,
6. sklop: zmrznjena zelenjava,
7. sklop: kruh in pekovski izdelki,
8. sklop: peciva,
9. sklop: jušne zakuhe in testenine,
10. sklop: domače sadje,
11. sklop: domače sadje,
12. sklop: suho sadje,
13. sklop: zelenjava,
14. sklop: sadni sirupi in sokovi,
15. sklop: splošno prehrambeno blago,
16. sklop: čaji,
17. sklop: konzervirana živila,
18. sklop: osnovna živila,
19. sklop: olja in margarine,
20. sklop: zmrznjeni izdelki.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– kakovost,
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,116.342,68 SIT;
najnižja ponudba: 3,116.342,68 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Pikl d.o.o. Hinje, Pleš 6,
8362 Hinje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,905.510 SIT; najnižja ponudba: 4,576.120 SIT, najvišja
ponudba: 5,185.370 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Pivka Perutninarstvo
d.d., Neverke 30, 6256 Košana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,241.863 SIT; najnižja ponudba: 1,241.863 SIT, najvišja
ponudba: 1,419.170 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 439.811,44 SIT; najnižja ponudba: 439.811,44 SIT, najvišja
ponudba: 556.940 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 200.640 SIT; najnižja
ponudba: 182.400 SIT, najvišja ponudba:
209.760 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 140.565 SIT; najnižja
ponudba: 126.636 SIT, najvišja ponudba:
161.443,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Dolenjske pekarne
d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,593.532,62 SIT;
najnižja ponudba: 2,593.532,62 SIT, najvišja
ponudba: 2,942.621 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: Dolenjske pekarne
d.o.o., Ločna 2, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,206.999,56 SIT;
najnižja ponudba: 1,206.999,56 SIT, najvišja
ponudba: 1,484.970 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Mlinotest d.d. Ajdovščina, Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka, Slovenija, faks 07/30-87-022.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 551.763,59 SIT; najnižja ponudba: 551.763,59 SIT, najvišja
ponudba: 635.972,89 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, faks 07/30-87-022.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 786.230 SIT; najnižja
ponudba: 771.270 SIT, najvišja ponudba:
928.960 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11: Mercator-Dolenj-

ska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,230.560 SIT; najnižja ponudba: 1,230.560 SIT, najvišja
ponudba: 1,424.430 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38.065 SIT; najnižja
ponudba: 34.645 SIT, najvišja ponudba:
40.079,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 890.595 SIT; najnižja
ponudba: 823.537 SIT, najvišja ponudba:
931.395 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: Dana d.d., Glavna
cesta 34, 8233 Mirna, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 428.702 SIT; najnižja
ponudba: 399.069,30 SIT, najvišja ponudba:
441.817 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15: Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,283.988,32 SIT;
najnižja ponudba: 1,283.988,32 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16: Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 961.304,55 SIT; najnižja ponudba: 961.304,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17: Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,198.273,29 SIT;
najnižja ponudba: 856.515 SIT, najvišja
ponudba: 1,198.273,29 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18: Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 932.167,27 SIT; najnižja ponudba: 932.167,27 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19: Mercator-Dolenjska
d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 428.872,13 SIT; najnižja ponudba: 318.229 SIT, najvišja
ponudba: 428.872,13 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 461.830 SIT; najnižja
ponudba: 461.830 SIT, najvišja ponudba:
597.621,68 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004, Ob-31076/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
OŠ Žužemberk
Ob-2406/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: plini tehnični.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,833.333 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:
Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20,
2342 Ruše, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
16,208.742,50 SIT, najvišja ponudba
16,609.308 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:
23. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 122 z dne
12. 11. 2004, Ob-30511/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-2407/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 10.
II.5) Kratek opis: premog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,833.333 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:
Horizont d.o.o., Vodovodna ulica 30C, 2000
Maribor, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
18,816.000
SIT,
najvišja
ponudba
19,079.424 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:
23. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 124 z dne
19. 11. 2004, Ob-31280/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-2409/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 22.1.
II.5) Kratek opis: strokovna literatura
– dobava tuje periodike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. Valvasor d.o.o., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 115.900,02 EUR; najnižja ponudba 115.900,02 EUR, najvišja
ponudba 118.572,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 116-117 z dne
29. 10. 2004, Ob-29151/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-2441/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom za varstvo odraslih, kontaktna oseba:
Tatjana Rosec, Kidričeva cesta 23, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/897-06-50, faks
03/897-06-51,
elektronska
pošta:
dvov.t.rosec@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2004.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,114.784,08 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina D:
meso in izdelki iz mesa – podskupina 1:
junetina, svinjina, teletina/razrez, podskupina 4: izdelki iz mesa: 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: Kz-lasko@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,934.802 SIT
(okvirna letna vrednost).
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. JN01/2004 – skupina A:
sadje in zelenjava – podskupina 1: sadje –
razno; skupina H: olja; skupina J: splošno
prehrambeno blago – podskupina 1, podskupina 3: dietni program: Era d.d., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova
10,
3320
Velenje,
Slovenija,
tel.
03/426-84-110, 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 9,590.093,54 SIT
(okvirna letna vrednost).
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-01/2004: skupina E: mleko in mlečni izdelki; skupina
F: maščobna živila: Ljubljanske mlekarne, kontaktna oseba: Eva Merdausl, Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/480-59-92, faks 02/471-11-50, elektronska pošta: lj-mlek@-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,601.572,93 SIT
(okvirna letna vrednost).
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-01/2004: skupina B:
kruh in pekovsko pecivo – podskupina 1:
kruh in pekovsko pecivo, podskupina 2: kruh
in pekovsko pecivo (razrezano in pakirano),
podskupina 3: porcijsko pecivo; skupina C:
Mlevski izdelki in testenine-podskupina 1:
moka, zdrob,…, podskupina 2: testenine:
Žito Prehrambena industrija d.o.o., kontaktna oseba: Brane Sladič, Tolstojeva 63, 1113
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-76-100, faks
01/52-45-659.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,369.180,74 SIT
(okvirna letna vrednost).
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-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – podskupina 6: zelenjava – očiščeno; skupina I: mineralne vode,
sokovi; skupina J: splošno prehrambeno
blago – podskupina 2: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska cesta
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107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-03-324, faks 01/56-03-309, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,576.012,05 SIT
(okvirna letna vrednost).
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-01/2004: skupina D:
meso in izdelki iz mesa – podskupina 2:
perutninsko in puranje meso ter izdelki/razrez: Celjske mesnine d.d., kontaktni osebi:
Silvo Jevšnik in Jelka Rihter, Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92,
faks 03/425-52-50, elektronska pošta:
Jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,936.155,34 (okvirna letna vrednost).
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-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – podskupina 7: zmrznjeno in drugi izdelki; skupina C: mlevski izdelki, testenine in sorodni proizvodi – podskupina 3: zmrznjeni izdelki; skupina D: meso
in izdelki iz mesa-podskupina 3: zmrznjeno:
Hrib d.o.o., kontaktna oseba: Darko Romih,
Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel. 03/746-13-00, faks 03/746-13-23,
elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,326.940,03 SIT
(okvirna letna vrednost).
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-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – podskupina 3: zelenjava – razno, podskupina 4: zelenjava – razno, podskupina 5: zelenjava – konzervirano:
S.P. Plod d.o.o., kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, Slovenija, tel. 02/80-38-155, faks 02/80-38-159,
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 2,093.654,13 SIT
(okvirna letna vrednost).
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-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – podskupina 4: zelenjava – razno: Henrik in Ivana Parežnik,
kontaktna oseba: Darija Parežnik-Ograjšek,
Zavrh pri Galiciji, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/572-84-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,396.405,55 SIT
(okvirna letna vrednost).
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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/2004: skupina A:
sadje in zelenjava – podskupina 2: sadje –
jabolka; skupina G: jajca: MT Center d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivica Janežič, Cankarjeva
1d,
3320
Velenje,
Slovenija,
tel.
03/586-23-70, faks 03/897-46-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 936.737,34 SIT
(okvirna letna vrednost).
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-01/2004: skupina B:
kruh in pekovsko pecivo – podskupina 4:
kroﬁ, nežno ocvrto pecivo, tematsko pecivo:
Pekarna Postojna d.o.o., enota Savinjski
kruhek, kontaktna oseba: Mateja Satler,
Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija,
tel. 03/713-69-00, faks 03/713-69-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 353.230,42 SIT
(okvirna letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114 z dne 22. 10.
2004, Ob-28618/04.
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: 24. 1. 2005.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Ob-2540/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Kočevje, kontaktna
oseba: Milena Kaligarič, Roška cesta 22,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-02-25,
faks 01/893-02-24, elektronska pošta:
kocevje@ssz-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: Mesnine dežele
kranjske d.d., kontaktna oseba: Škufca Marjan, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/547-25-03,
faks
01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,195.320 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Perutnina Ptuj
d.d., kontaktna oseba: Milinkovič Slobodanka, Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 051/333-176.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,459.671 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 3 in 9: Brumec – Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba:
Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-62, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,055.062 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 4 in 5: Pomurske
mlekarne d.d., kontaktna oseba: Marieta
Šoštaršič, Industrijska ul. 10, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/536-12-21, faks
02/522-13-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,870.998 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 6 in 10: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Jure Posavec, Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,077.551 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 7, 8 in 12: Krnc
d.o.o., kontaktna oseba: Maja Velikonja,
Mestne njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-09-00, faks 07/393-09-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,913.476 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 11: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska
c. 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,225.115 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 13: Droga d.d., kon-
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taktna oseba: Franc Derganc, Industrijska c.
21, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/663-16-31,
faks 05/663-16-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 186.510 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 14, 15, 16 in 17:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Urcelj
Milica, Dunajska 104, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/560-33-24,
faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,213.249 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:
3. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11.
2004, Ob-30370/04.
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: 24. 1. 2005.
Dom starejših občanov Kočevje
Ob-2542/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna
oseba: France Ivanec, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/835-04-00, faks
01/835-04-20.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 275/04.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil za potrebe šolske prehrane po posameznih sklopih za obdobje od 2005 do
2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,378.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 82 točk,
– ﬁksnost cen – do 8 točk,
– plačilni pogoji – do 6 točk,
– odzivni čas – do 2 točki,
– lastna proizvodnja – do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 275/04-1 – ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš,
Slovenija,
tel.
01/530-91-50,
faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
460.200,01
SIT,
najvišja
ponudba:
591.619,81 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 275/04-2 – mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Ester Furlan, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-12-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,210.484,40 SIT, najvišja ponudba:
11,664.658,68 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 275/04-3 – mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Branka Stojič, Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-15-00, faks 04/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,210.484,40 SIT, najvišja ponudba:
11,664.658,68 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 275/04-4 – kruh, pekovski izdelki in slaščice: Dva Asa d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Rožman, Cesta na
Ugar 8, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/836-26-26, faks 01/836-91-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
12,922.281,47 SIT, najvišja ponudba:
25,857.301,77 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 275/04-5 – kruh, pekovski izdelki in slaščice: Don Don d.o.o., kontaktna oseba: Boris Viktorovski, Trdinova
pot 2a, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
12,922.281,47 SIT, najvišja ponudba:
25,857.301,77 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 275/04-6 – kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarna Blatnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Nika Čeklanovič, Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-85-60, faks 01/780-78-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
12,922.281,47 SIT, najvišja ponudba:
25,857.301,77 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 275/04-7 – žita in mlevski izdelki: Mercator d.d., kontaktna oseba:
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Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
251.188,36
SIT,
najvišja
ponudba:
1,169.490,52 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 275/04-8 – žita in mlevski izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Polančec, Dolenjska c. 442,
1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90,
faks 01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
251.188,36
SIT,
najvišja
ponudba:
1,169.490,52 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 275/04-9 – konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Brunček, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,375.920,02 SIT, najvišja ponudba:
5,201.271,32 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 275/04-10 – konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna oseba:
Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,375.920,02 SIT, najvišja ponudba:
5,201.271,32 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 275/04-11 – zamrznjeni
izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Polančec, Dolenjska c. 442,
1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90,
faks 01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,587.870,02 SIT, najvišja ponudba:
3,776.411,45 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 275/04-12 – sadni
sokovi, sirupi in ostale pijače: Fructal d.d.,
kontaktna oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/369-10-00, faks 05/369-13-15.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 21.868,65
SIT, najvišja ponudba: 3,490.936,19 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 275/04-13 – ostala
živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna
oseba: Teja Brunček, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
52.202,77
SIT,
najvišja
ponudba:
9,755.006,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 275/04-14 – ostala
živila: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/560-33-24,
faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
52.202,77
SIT,
najvišja
ponudba:
9,755.006,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 275/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 114 z dne 29. 10.
2004, Ob-29332/04.
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: 24. 1. 2005.
OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
Ob-2543/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Deskle, kontaktna oseba:
Vojko Simčič, Srebrničeva 10, 5210 Deskle,
Slovenija,
tel.
05/398-30-00,
faks
05/398-30-02.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 200/2004.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v letih 2005–2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,436.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 82 točk,
– ﬁksnost cen – do 8 točk,
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– plačilni pogoji – do 6 točk,
– odzivni čas – do 2 točki,
– lastna proizvodnja – do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-1 – meso in mesni
izdelki: MIP d.d. Nova Gorica, kontaktna
oseba: Vinko Krivec, Panovška cesta 1,
5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
5,405.363,39 SIT, najvišja ponudba:
5,405.363,39 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. 200/04-2 – ribe: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10,
elektronska pošta: ledo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 60.480
SIT, najvišja ponudba: 60.480 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. 200/04-3 – mleko in mlečni
izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna
oseba: Branka Stojič, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-86, elektronska pošta: info@ljmlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
292.412,24
SIT,
najvišja
ponudba:
1,086.747,44 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. 200/04-4 – mleko in mlečni
izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
kontaktna oseba: Ester Furlan, Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-12-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
292.412,24
SIT,
najvišja
ponudba:
1,086.747,44 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. 200/04-5 – kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Pecivo d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Irena Skrt Testen, Rejčeva
26, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-83-00, faks 05/333-20-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
2,957.388,87 SIT, najvišja ponudba:
3,825.818,49 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-6 – kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Don Don d.o.o. Metlika,
kontaktna oseba: Mojca Košnjek, Trdinova
pot 2a, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
2,957.388,87 SIT, najvišja ponudba:
3,825.818,49 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-7 – žita in mlevski
izdelki: Pekarne Mlinotest d.o.o., kontaktna
oseba: Damjan Pregelj, Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-38,
faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
16.239,26 SIT, najvišja ponudba: 582.161,95
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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-8 – sadje in zelenjava: Mercator Goriška d.d., kontaktna
oseba: Branka Černe Česnik, Gregorčičeva
ulica 19, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/334-31-00, faks 05/334-31-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
2,161.482,23 SIT, najvišja ponudba:
2,161.482,23 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. 200/04-9 – konzervirani
izdelki: Mercator Goriška d.d., kontaktna
oseba: Branka Černe Česnik, Gregorčičeva
19, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/334-31-00, faks 05/334-31-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 221.760
SIT, najvišja ponudba: 2,000.631,87 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-10 – konzervirani
izdelki: Kolinska d.d., kontaktna oseba:
Dušan Urbajs, Kolinska ulica 5, 1544 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 221.760
SIT, najvišja ponudba: 2,000.631,87 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 gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 200/04-11 – zamrznjeni izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba:
Tjaša Preskar, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77,
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faks 01/561-32-10, elektronska pošta:
ledo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
245.176,10
SIT,
najvišja
ponudba:
875.919,85 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-12 – zamrznjeni
izdelki: Mercator Goriška d.d., kontaktna
oseba: Branka Černe Česnik, Gregorčičeva
19, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/334-31-00, faks 05/334-31-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
245.176,10
SIT,
najvišja
ponudba:
875.919,85 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-13 – sadni sokovi,
sirupi in ostale pijače: Nektar&Natura d.o.o.,
kontaktna oseba: Sonja Starc, Brnčičeva 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-10-00,
faks 01/580-01-42.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 5.874,47
SIT, najvišja ponudba: 1,821.089,65 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. 200/04-14 – sadni sokovi,
sirupi in ostale pijače: Fructal d.d., kontaktna oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7,
5270
Ajdovščina,
Slovenija,
tel.
05/369-10-00, faks 05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 5.874,47
SIT, najvišja ponudba: 1,821.089,65 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. 200/04-15 – ostala živila:
Fructal d.d., kontaktna oseba: Melita Dolenc,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/369-10-00, faks 05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 237.600
SIT, najvišja ponudba: 2,107.571,57 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-16 – ostala živila:
Mercator Goriška d.d., kontaktna oseba:
Branka Černe Česnik, Gregorčičeva 19,
5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/334-31-00, faks 05/334-31-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 237.600
SIT, najvišja ponudba: 2,107.571,57 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 200/04-17 – ostala živila:
Kolilnska d.d., kontaktna oseba: Dušan
Urbajs, Kolinska ulica 5, 1544 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/472-15-00,
faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 237.600
SIT, najvišja ponudba: 2,107.571,57 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: 200/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 117 z dne 29. 10.
2004, Ob-29300/04.
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: 24. 1. 2005.
Osnovna šola Deskle
Št. 20/2004
Ob-2547/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: mag. Marjana Sever Bračun, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-24, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: chc@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-20/2004.
II.5) Kratek opis: potrošni material za
vakuumski odvzem krvi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-20/2004: Medias International, d.o.o., kontaktna oseba: Paternoster Nika, dipl. inž. farm., Leskoškova cesta
9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-23-00, faks 01/520-24-95, elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,050.124 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:
23. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 1. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 163
Ob-2569/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba:
Janez Topovšek, Aškerčeva cesta 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/2419-340, faks
01/2419-144,
elektronska
pošta:
janez.topovsek@uni-lj.si, internetni naslov:
www.fkkt.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-RO/1-04.
II.5) Kratek opis: dobava instrumenta
za dinamično mehansko analizo (DMA
instrument).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 35 točk,
– tehnične karakteristike opreme – 25
točk
– kompatibilnost z obstoječo opremo
naročnika – 10 točk,
– reference dobavitelja oziroma naročnika - 10 točk,
– odzivni čas servisa –10 točk,
– garancijska doba – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje in ponudnika storitev:
javno naročilo ni bilo oddano, ker je naročnik
prejel samo nepravilne oziroma nesprejemljive ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-RO/1-04.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, z dne 16. 11. 2004, Ob-32589/04.
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: 24. 1. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
Št. 01-22/2005
Ob-2667/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Radenci,
kontaktna
oseba:
Vida
Kovačič, Mladinska ulica 5, 9252
Radenci, Slovenija, tel. 02/566-91-60,
faks 02/566-91-61, elektronska pošta:
silva.marinkovic@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga po sklopih:
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1. meso in mesni izdelki;
2. mleko in mlečni izdelki;
3. moka, mlevski izdelki in testenine;
4. kruh in pekovski izdelki;
5. zamrznjena in konzervirana živila;
6. ribe;
7. razno prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 80%,
– plačilni rok – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Pomurka trgovina
d.o.o., Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,888.961,25 SIT.
Valuta: 45.
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:
Mesnica Zadravec Milan s.p., Tišina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,688.650 SIT.
Valuta: 50 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: MIR Mesna industrija Radgona d.d., Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,814.365,38 SIT.
Valuta: 45.
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. 1/2004: Perutnina Ptuj
d.d., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,075.951 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Pomurske mlekarne d.d., Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,739.690,43 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Agroind Vipava
1894 d.d., Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,559.021,25 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Mlinotest d.d.,
Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 969.725 SIT.
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Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: ERA-SV d.o.o.,
Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 956.837,50 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Mlinopek d.d.,
Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,370.807,50 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Kruh-pecivo d.d.,
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,621.300 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Ledo d.o.o., Ljubljana – Črnuče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,535.629,85 SIT.
Valuta: 75 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Mercator SVS
d.d., Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,321.829,13 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Mariva d.o.o.,
Portorož.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 638.956,50 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Ledo d.o.o., Ljubljana-Črnuče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 652.031,50 SIT.
Valuta: 75 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: ERA-SV d.o.o.,
Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,298.208,50 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: OSEM d.o.o., Grosuplje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 284.581,30 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Koloniale d.d.,
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,889.246,90 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Nektar%Natura
d.o.o., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 960.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 193/04, Ob-30663/04 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: 24. 1. 2005.
Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci

Gradnje
Ob-2038/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Janez Toplišek, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/476-02-00, elektronska pošta: Janez.toplisek@ki.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-gr-1-04 NMR prizidek.
II.5) Kratek opis: izgradnja celotnega
objekta za NMR napravo z gradbenimi in
obrtniškimi deli, strojno in elektro inštalacijami ter vsemi ostalimi deli po načelu
'funkcionalni ključ v roke'.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena,
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na: cena, garancijski rok, plačilni rok, izvedbeni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-gr-1-04 NMR prizidek: Gradbeno podjetje Bežigrad d.d.,
kontaktna
oseba:
Miran
Lenaršič,
u.d.i.grad., Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 156,134.376,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-gr-1-04 NMR prizidek.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-31020/04 z dne 19. 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: 19. 1. 2005.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-2068/05
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, tel. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška,
elektro instalacijska in strojno instalacijska dela pri obnovi objekta Pošte in Telekoma v Ajdovščini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 144,225.000 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. 88/G.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 7,270.075,35 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-27678 z dne 15. 10. 2004.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-2134/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec – Trate, kontaktna oseba:
Andreja Raduha, Hrastovec 22, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-10, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: andreja.raduha@hrastovec.org,
internetni naslov: www.hrastovec.org.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2004.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
strojev v pralnici perila, predčistilne
naprave in ureditev okolja v okviru

izvedbe gradenj za stanovanjsko poslovni
objekt v Voličini.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – ureditev okolja in
interne kanalizacije: Lipa z.o.o., kontaktna
oseba: Sašo Horvat, Kraigherjeva 19/b,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,866.450 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV), delež 67,04%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – predčistilna naprava:
Prosigma d.o.o., Prešernova 7, 9240 Ljutomer, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,610.990 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. 1 – dobava in montaža
strojev v pralnico perila: Servisinvest d.o.o.,
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,091.090 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: 6/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 108 z dne 8. 10. 2004,
Ob-26799/04.
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: 21. 1. 2005.
Zavod Hrastovec – Trate
Ob-2374/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika
Šabec, Kolodovorska cesta 5, 6257 Pivka,
Slovenija,
tel.
05/721-01-15,
faks
05/721-01-02, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si, internetni naslov:
http://www.pivka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02-G-LŠ/04.
II.5) Kratek opis: izvedba komunalne
infrastrukture v Pivki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– ponudbena cena – 88%,
– reference ponudnika – 10%,
– garancijski rok – 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-02-G-LŠ/04: Graﬁst
d.o.o., kontaktna oseba: Boris Trobec uni.
dipl. inž., Ankaranska cesta 5c, 6000 Koper,
Slovenija,
tel.
05/611-68-00,
faks
05/611-68-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 82,728.248,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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-26803/04.
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: 20. 1. 2005.
Občina Pivka
Ob-2375/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika
Šabec, Kolodovorska cesta 5, 6257 Pivka,
Slovenija,
tel.
05/721-01-15,
faks
05/72-10-102, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si, internetni naslov:
http://www.pivka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-03-G-LŠ/04.
II.5) Kratek opis: izvedba infrastrukture
– Petelinje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 88%,
– reference ponudnika – 10%,
– garancijski rok – 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-03-G-LŠ/04:
CPG d.d., kontaktna oseba: Jerkič Zvone univ. dipl. inž. gradb., Prvomajska ulica 52, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-58-00, faks 05/335-58-50, elektronska pošta: info@cpg.si, internetni naslov:
http://www.cpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 66,747.626,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 111 z dne 15. 10.
2004, Ob-27455/04.
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: 20. 1. 2005.
Občina Pivka
Št. 110-1/05
Ob-2550/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00585.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu na
nasipu Tepanje na AC A1, odsek 0637
Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: CM Celje, kontaktna oseba: Bojan Jelen, univ. dipl. inž.
rud., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 90,276.054,74 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00585.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-2564/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 50;501;501;5,
50;503;501;1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06G/2004-2676.
II.5) Kratek opis: sanacija železniškega
pretakališča v skladišču naftnih derivatov Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na sledeča
merila:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06/2004-2676: Energogroup d.o.o., kontaktna oseba: Franc Trontelj u.d.i.s., Dimičeva 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/234-01-10,
faks
01/234-01-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,444.990 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 06 G/2004 – 2676.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22991/04 z dne 3. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Storitve
Ob-1864/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mitja
Tomažič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 478-46-15, elektronska pošta:
mitja.tomazic@arrs.si, internetni naslov:
www.arrs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE K72.2, NACE
K72.3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-226/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje obdelav
podatkov ter izvajanje svetovalnih in
vzdrževalnih programerskih storitev na
področju uporabniške in sistemske programske opreme namenjene podpori
delovanja Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS v obdobju od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 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:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1000-04-JN-01: Piradel
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Brezovar,
direktor, Žabnica 39, 1357 Notranje Gorice,
Slovenija, tel. 323-40-83, faks 365-21-58,
elektronska pošta: irena@piradel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44,856.000 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:
4. 1. 2005.
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: 19. 1. 2005.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-2039/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 038/S/04-JR.
II.5) Kratek opis: zimsko-letno vzdrževanje avtocestnih odsekov:
– sklop 1: AC – Kronovo–Smednik–Krška
vas,
– sklop 2: AC – Vučja vas–Beltinci,
– sklop 3: AC – Izpostava–Log (PE
Postojna),
– sklop 4: AC – Izpostava–Vipava (PE
Postojna),
– sklop 5: AC – Lešnica–Kranj zahod
(PE Ljubljana),
– sklop 6: AC – Voklo I in Voklo II (PE
Ljubljana),
– sklop 7: AC – bencinski servis Lukovica – OMV Istrabenz (PE Ljubljana),
– sklop 8: AC – bencinski servis Lukovica – OMV Petrol (PE Ljubljana),
– sklop 9: AC – Cikava–Korenitka–Pluska (PE Ljubljana),
– sklop 10: AC – Izpostava–Dob (PE
Ljubljana).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 139,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 038/S/04-JR, sklop 1: AC
– Kronovo–Smednik–Krška vas: CGP d.d.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,813.896,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 038/S/04-JR, sklop 2: AC
– Vučja vas–Beltinci: CP Murska Sobota
d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,841.407,39 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 038/S/04-JR, sklop 3: AC
– Izpostava–Log: CP Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,100.000 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. 038/S/04-JR, sklop 4: AC
– Izpostava–Vipava: postopek se nadaljuje.
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. 038/S/04-JR, sklop 5: AC
– Lešnica–Kranj zahod: CP Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,967.424,44 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. 038/S/04-JR, sklop 6: AC
– Voklo I in Voklo II: CP Kranj d.d., Jezerska
20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,000.000 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. 038/S/04-JR, sklop 7: AC
– bencinski servis Lukovica – OMV Istrabenz: postopek se nadaljuje.
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. 038/S/04-JR, sklop 8: AC
– bencinski servis Lukovica – Petrol: postopek se nadaljuje.
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. 038/S/04-JR, sklop 9: AC
– Cikava–Korenitka–Pluska: Avguštin Sadar
s.p., Zaboršt 15, 1296 Šentvid pri Stični,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,300.000 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. 038/S/04-JR, sklop
10: AC – Izpostava–Dob: Avguštin Sadar
s.p., Zaboršt 15, 1296 Šentvid pri Stični,
Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 038/S/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26688/04 z dne 8. 10. 2004;
2004/S194 – 165620 z dne 5. 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: 19. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 321-497/04
Ob-2044/05
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, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-16-51, faks 01/475-17-07,
internetni naslov: www.mf-ujp.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 84.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 72267000–4; dodatni predmeti:
72262000–9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 156.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječega računalniškega podsistema za vnos podatkov
pri naročniku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20 mio SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 156: VLS Computers
d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje,
Slovenija,
tel.
03/897-66-30,
faks
03/897-66-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.200 SIT/delovna
ura.
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: 156.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 1. 2005.
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: 20. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Uprava RS za javna plačila
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Ob-2045/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktne osebe: Irena Morel in Mateja
Logar za tehnični del in Barbara Gašperlin
za splošni del, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 80.41.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/1-2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba tečajev tujih jezikov na
lokaciji Celje, Koper in Sežana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,500.000 SIT za obdobje od 1. 2.
2005 do 31. 1. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah = --------------------------------------ponujena cena
Najnižja cena prejme največje število
točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT 4
točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 20,000.000,00 SIT 16 točk.
Ponudnik lahko za predložene reference
prejme največ 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/1-2005: sklop št. 1
– lokacija Celje: Babylon, Jezikovno izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
kontaktna oseba: Marina Štros Bračko,
Komenskega ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/430-40-20, faks 01/231-79-80,
elektronska pošta: info@babylon.si, internetni naslov: www.babylon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– vrednost pogodbe: 1,160.000 SIT brez
DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007;
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– vrednost pogodbe: 580.000 SIT brez
DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/1-2005: sklop št. 6
– lokacija Koper: Ljudska univerza Koper,
kontaktna oseba: Darja Škorjanc Braico,
Cankarjeva 33, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/612-80-00, faks 05/627-12-91, elektronska pošta: lu-koper@siol.si, internetni
naslov: www.lu-koper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– vrednost pogodbe: 4,172.975 SIT brez
DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007;
– vrednost pogodbe: 2,064.875 SIT brez
DDV od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01/1-7/2005/0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Naročnik za lokacijo Sežana ni dobil
nobene ponudbe, zato se za to lokacijo oziroma sklop javno naročilo ne odda.
Pogodba se bo z izbranima ponudnikoma za sklop oziroma lokacijo Celje in
Koper sklenila za obdobje od 1. 2. 2005 do
31. 1. 2006. Naročnik bo z izvajalcema
podaljšal pogodbo z aneksom za obdobje
od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007 v primeru obojestranskega zadovoljstva ter v primeru, da
bo za navedeno obdobje sprejet proračun,
ki bo zagotavljal ustrezno višino sredstev.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-2046/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, 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, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
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: JN 03/311652.
I.5) Kratek opis: javno naročilo za izbiro
izvajalca za izdelavo graﬁčnega preloma,
tiska, vezave in distribucije Glasila Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 03/31652: naročnik ni
opravil izbire. Ponudbe so bile zavrnjene na
podlagi 77. člena ZJN-1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 20-21/2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo se ne odda.
Ponudbe so zavrnjene na podlagi 77. člena
ZJN-1A.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 1. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 33/40-13
Ob-2058/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Trbovlje, p.o. kontaktna oseba: Mirjana Dolinar, sanit.
inž., Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, telefaks 03/562-61-22,
e-mail: sbt.Trbovlje@sb-trbovlje.si.
I. 2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava
II. 1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II. 2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: pranje perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
JN št. Ob-29111/04: HTZ Velenje, I.P., d.o.o.,
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, kontaktna oseba: Čoš Stane, tel. 03/898-40-00,
faks 03/898-40-40, e-mail: htz@rlv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 25,329.266,88 SIT (vrednost pogodbe).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 117/04, z dne
29. 10. 2004, Ob-29111/04.
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: 19. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-2064/05
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, tel. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6-1A
II.5) Kratek opis:
– požarno in potresno zavarovanje
premoženja (z razširitvijo temeljnih tveganj),
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje vlomske tatvine in
ropa,
– transportno zavarovanje,

– zavarovanje splošne odgovornosti,
– zavarovanje avtomobilov,
– zavarovanje poštnih pošiljk (paketov) v notranjem in mednarodnem prometu,
– kolektivno nezgodno zavarovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175,000.000 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. 113/S: Slovenica d.d.,
Celovška 206, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena, okvirna vrednost:
28,000.000 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. 113/S: Adriatic d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena, ocenjena vrednost:
139,000.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 113/S: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,200.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-2372/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika
Šabec, Kolodovorska cesta 5, 6257 Pivka,
Slovenija,
tel.
05/721-0-115,
faks
05/721-01-02, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si, internetni naslov:
http://www.pivka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02-S-LŠ/04-koncesija.
II.5) Kratek opis: urejanje javnih površin v naselju Pivka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 80 točk,
– reference ponudnika – 4 točke,
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– strokovna in organizacijska usposobljenost – 5 točk,
– lokacija baze – 4 točke,
– tehnična opremljenost – 7 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-S-LŠ/04-koncesija:
Komus d.o.o., kontaktna oseba: Tadej Zrimšek, Jeršice 3, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/726-45-47, faks 05/726-45-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 55,688.328 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.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 97 z dne 3. 9. 2004,
Ob-23024/04.
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: 20. 1. 2005.
Občina Pivka
Ob-2373/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika
Šabec, Kolodovorska cesta 5, 6257 Pivka,
Slovenija,
tel.
05/721-01-15,
faks
05/721-01-02, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si, internetni naslov:
http://www.pivka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-S-LŠ/04-koncesija.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
kategoriziranih občinskih cest v Občini
Pivka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 70 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
– strokovna in organizacijska usposobljenost – 10 točk,
– lokacija baze – 5 točk,
– tehnična opremljenost – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-S-LŠ/04-koncesija:
CPK d.d., kontaktna oseba: Šturm Karlo,
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/663-02-00, faks 05/663-02-60, elektronska pošta: info@cpk.si, internetni
naslov: http://www.cpk.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 73,836.426,40 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.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 93 z dne 20. 8. 2004,
Ob-22226/04.
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: 20. 1. 2005.
Občina Pivka
Št. 414-06/04-1/4
Ob-2397/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Logatec, kontaktna oseba: Nada
Sajovec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec,
Slovenija, tel. O1/759-06-21, 01/759-06-00,
faks 01/759-06-20, elektronska pošta:
nada.sajovec@logatec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 20.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-06/04-1/4.
II.5) Kratek opis: prevozi šolskih otrok
v šolo in iz šole za Osnovno šolo »8 talcev«, Osnovno šolo Tabor, Osnovno šolo
Rovte in ŠPP Ivana Cankarja Vrhnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe
na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1 Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
javno naročilo št. 414-06/04-4: Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Valentin
Jesenko s.p., kontaktna oseba: Valentin
Jesenko, Lavrovec 9, 1373 Rovte, Slovenija, tel. 01/750-12-71, 01/754-00-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12.024 SIT na dan
- edina ponudba; valuta: 30 dni od prejetja
računa.
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. 414-06/04-1/4-6: J&J Turizem d.o.o., kontaktna oseba: Judita Belič,
Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/750-27-71, faks 01/755-24-67,
elektronska pošta: ta.tinkara@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.000 SIT na dan in
10.000 SIT na dan – edina ponudba ali: najnižja ponudba 5.000 SIT na dan/ najvišja
ponudba 25.714 SIT na dan; valuta: 30 dni
od prejetja računa.
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. 414-06/04-1/4-1: Združenje šoferjev in avtomehanikov Logatec, kontaktna oseba: Ladislava Tomazin, Tržaška
cesta 24, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
041/847-728.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.530 SIT na dan in
27.000 SIT na dan – edina ponudba, ali: najnižja ponudba 5.530 SIT na dan, najvišja
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ponudba 16.498 SIT na dan; valuta: 30 dni
od prejetja računa.
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. 414-06/04-1/4-2: Karli Verbič s.p., kontaktna oseba: Karli Verbič,
Notranjska cesta 60, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 041/671-192.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12.000 SIT na dan
– edina ponudba; valuta: 30 dni od prejetja
računa.
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. 414-06/04-1/4-5: Franci
Oblak s.p., kontaktna oseba: Franci Oblak,
Hlevni Vrh 11 E, 1373 Rovte, Slovenija, tel.
01/750-12-20, faks 01/750-12-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26.850 SIT na dan,
10.950 SIT na dan in 11.521 SIT na dan ali:
najnižja ponudba: 26.850 SIT na dan,
10.950 SIT na dan in 11.521 SIT na dan,
najvišja ponudba: 34.000 SIT na dan, 16.200
SIT na dan in 15.000 SIT na dan; valuta: 30
dni od prejetja računa.
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. 414-06/04-1/4-9: Tehnojur
d.o.o., Rovte, kontaktna oseba: Bogomir
Jurca, Rovte 128, 1373 Rovte, Slovenija,
tel. 041/721-997, faks 01/750-13-42, elektronska pošta: tehnojur@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30.000 SIT na dan,
6.500 SIT na dan in 3.500 SIT na dan –
edine ponudbe; valuta: 30 dni od prejetja
računa.
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: 414-06/04-1/4.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS št. 64/04, Ob-15983/04 z
dne 11. 6. 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: 21. 1. 2005.
Občina Logatec
Ob-2402/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je izvajanje storitev pri
vzdrževalnih gradbenih delih na področju
javnih površin in infrastrukturi gospodarskih javnih služb na območju Mestne
občine Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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. 525-JNVV/S-2004:
Zidarstvo in fasaderstvo Kumanovič s.p.,
kontaktna oseba: Kumanovič Stjepan,
Bolniška ul. 13, 6330 Piran, Slovenija, tel.
041/683-647.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 15,805.450 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:
28. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 29. 10.
2004, Ob-28985/04.
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: 21. 1. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-2403/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je izvajanje programa čiščenja in
vzdrževanja javne snage javnih površin
na območju Mestne občine Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 98,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 535-JNVV/S-2004:
Čiščenje, vzdrževanje javnih površin,
gradbeništvo in avtoprevozništvo Fadil
Hoxha s.p., kontaktna oseba: Fadil Hoxha,
Ul. Sergeja Mašere 5, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/62-81-865.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 99,980.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29767/04.
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: 21. 1. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-2404/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je izvajanje storitev: premoženjska
zavarovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 545-JNVV/S-2004:
Adriatic zavarovalna družba d.d., Enota
Koper, kontaktna oseba: Klavdijo Starc,
Ljubljanska cesta 3A, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-43-446.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 7,571.823,05 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:
28. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11.
2004, Ob-30365/04.
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: 21. 1. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-2408/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 20.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: prevozne storitve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Globus d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 1, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,910.135 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:
23. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 124 z dne
19. 11. 2004, Ob-31282/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 1. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 110-1/05
Ob-2551/05
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00363.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
izvedbe
postopkov
pridobitve
nepremičnin za AC priključek Celje vzhod
in
povezovalno
cesto
(priključek
Ljubečna).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,430.000 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: GOB d.o.o., Pot na Polane 3, 1351
Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,095.000 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:
5. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 88-90 z dne 13. 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: 21. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-2552/05
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00414.
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II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja objektov in zagotovitve
nadomestne gradnje ali nadomestitev
stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov rušencem zaradi gradnje zahodne
obvoznice Maribor, Proletarskih brigad–
Streliška ulica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,633.333 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: Dodoma d.o.o., Partizanska c. 13a,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,666.666,67 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:
7. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 108-109 z dne 8. 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: 21. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 65/224/2005
Ob-2364/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Zver, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks
01/474-24-42,
elektronska
pošta:
miran.zver@eles.si,
internetni
naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 159.
II.5) Kratek opis: dobava tovornega
vozila s hidravličnim dvigalom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 159: Arko d.o.o., kontaktna

Št.

oseba: Damijan Barat, Prešernova 36, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. 041/619-675, faks
02/584-96-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,236.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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 42%.
V.4.2) Javno naročilo št. 159.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 154,258.200 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-22517/04
z dne 27. 8. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 1. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Storitve
Ob-2565/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za
komunalne in druge storitve d.o.o., kontaktna oseba: Natalija Pečovnik, dipl. inž. kem.
teh., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310
Slovenska
Bistrica,
Slovenija,
tel.
02/80-55-400, faks 02/80-55-410, elektronska pošta: info@komunala-slb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zbiranje in odvoz odpadkov.
II.5) Kratek opis: zbiranje in odvoz
odpadkov na območju Slovenske
Bistrice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila
90,577.152,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-127-JN/04: Snaga,
javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Čurin, Nasipna 64, 2000 Maribor, Slo-
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venija, tel. 02/33-13-551, faks 02/33-27-661,
elektronska pošta: info@snaga-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 90,577.152,50 SIT,
valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 01
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 90,577.152,50 SIT, valuta:
60 dni.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-32374/04
z dne 26. 11. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 1. 2005.
Komunala Slovenska Bistrica
Podjetje za komunalne in druge storitve
d.o.o.

Mednarodni razpisi
Št. 04-3/28
Ob-2359/05
Seng, d.o.o., Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za oddajo naročila gradnje
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: izvedba glavnih gradbenih in podzemnih del za črpalno
elektrarno Avče – LOT A2.
4. Število in nazivi posameznih sklopov:
LOT A2 vključuje dva sklopa:
– sklop A2 – PD: podzemna dela,
– sklop A2 – GD: gradbena dela.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za:
– sklop A2 – PD: podzemna dela,
– sklop A2 – GD: gradbena dela,
– oba sklopa, vendar morata biti ponudbi
predloženi ločeno.
5. Kraj izvedbe del in dobave: bližnje
območje Kanalskega Vrha in Avč v Občini
Kanal ob Soči.
6. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od maja
2005 do konca leta 2008.
7. Dvig razpisne dokumentacije: na
sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 15. 2.
2005 ob delavnikih od 8. do 15. ure.
8. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije LOT A2: dvig je možen ob predhodni
telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije. Interesenti, ki dvignejo razpisno dokumentacijo,
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morajo predložiti identiﬁkacijsko številko za
DDV in točen naslov.
9. Dodatne informacije: Alida Rejec in
Miran Komel, tel. 05/339-63-64.
10. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo LOT A2: domači ponudniki
vplačajo znesek: 250.000 SIT na TRR
04750–0000545385 pri Nova KBM d.d.
Maribor s pripisom »razpis LOT A2«. Tuji
ponudniki vplačajo znesek 1000 EUR na
račun Nova KBM d.d. Nova Gorica Branch
S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR IBAN SI56
0475 0000 0545 385. s pripisom »tender
LOT A2«. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
11. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 5. 4. 2005 do 12. ure po lokalnem času.
12. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 5. 4. 2005 ob 13. uri po lokalnem času
na sedežu družbe Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o. v Novi Gorici, Erjavčeva 20,
sejna soba.
14. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
16. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.
17. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 04-3/28
Ob-2360/05
Seng, d.o.o., Nova Gorica, order for the
publication of the:
tender
for the placement of the civil works
order
1. Employer: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Employer's address: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, fax
05/339-63-15.
3. Nature and quantity of the service:
Execution of main civil and underground
works for the construction Pumping Hydro
Power Plant Avče – LOT A2.
4. Number and titles of lots: LOT A2 consists of two parts:
– part A2 – PD – underground works,
– part A2 – GD – civil works.
The tenderer can submit the tender for:
– part A2 – PD – underground works,
– part A2 – GD – civil works,
– both parts, but the tenders shall be
submitted separately.
5. SITe of the implementation and supply: the imminent area of Kanalski Vrh and
Avče in the community of Kanal ob Soči.
6. Time of completion: according to the
time schedule of the tender documentation,
approximately from May 2005 up to the end
of the year 2008.
7. How to obtain the tender document:
The Tender documentation has to be collected at the headquarters of the company
– secretary's ofﬁce, tel. +386/5/339-63-64,
fax: +386/5/339-63-15, up to 15th Feb. 2005
on weekdays between 8.00 and 15.00 h.
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8. Conditions to collect the Tender documentation: preliminary phone call and by the
presentation of the Tender documentation
receipt.
The interested parties prior to collecting
the Tender documents have to present their
Tax ident. number (VAT number) and their
exact address.
9. Contact persons: Mrs. Alida Rejec in
Mr. Miran Komel, tel. +386/5/339-63-64.
10. Amount and method of payment of
the Tender documentation LOT A2:
National tenderers: 250.000 SIT, account
No: 04750–0000545385 at the Nova KBM
d.d. Nova Gorica Branch, P.S. »razpis LOT
A2 – Tender LOT A2«.
Foreign tenderers: 1000 EUR on the
account at the Nova KBM d.d. Nova Gorica
Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR,
IBAN SI56 0475 0000 0545 385, P.S. »Tender LOT A2«.
The documentation costs do not include
the delivery costs.
11. Date and hour of the tender presentation: The tender has to be presented on 5th
April 2005 at 12.00 h. CET (local time).
12. Address of the tender presentation:
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Secretary's Ofﬁce, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
13. Date, time and site of the tender
opening: On 5th April 2005 at 13.00 h. CET
(local time) at the headquarters of the company Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. in
Nova Gorica, Erjavčeva 20, conference
room.
14. Tender guarantee: in the amount of
3% of the tender price.
15. The tenderer has to qualify for the
following conditions: according to the tender
documentation.
16. Tender evaluation criterions: The
most economically advantageous tender in
terms of criteria as stated in tender documents.
17. Other requirements: according to the
tender documentation.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Javni razpisi
Ob-2113/05
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo),
objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor
za priznanja Republike Slovenije za
poslovno odličnost
javni razpis
za zbiranje vlog za priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost za leto
2005
Z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost je to priznanje
opredeljeno kot najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju
kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in
inovativnosti.
Na razpis se lahko prijavijo slovenske
gospodarske družbe, zavodi, državni organi
in druge pravne osebe (v nadaljevanju:
organizacije), v naslednjih treh kategorijah:

– kategoriji organizacij z več kot 250
zaposlenimi na področju zasebnega sektorja,
– kategoriji organizacij z 250 ali manj
zaposlenimi na področju zasebnega sektorja,
– kategoriji organizacij na področju javnega sektorja.
Ob izpolnjevanju pogojev pa se lahko
prijavijo tudi podjetniki posamezniki, ki se
obravnavajo v kategoriji organizacij z manj
kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega
sektorja.
Zainteresirane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, izdelajo samoocenitveno vlogo na podlagi prevoda meril
modela odličnosti EFQM 2003, ki ustrezajo
posameznim kategorijam. Organizacije z
250 in manj zaposlenimi pripravijo vlogo v
skladu z merili za majhne in srednje velike
organizacije »Model odličnosti EFQM 2003
– majhna in srednje velika podjetja«, organizacije z več kot 250 zaposlenimi pripravijo
vlogo v skladu z merili za velike organizacije
»Model odličnosti EFQM 2003«. Organizacije iz javnega sektorja pripravijo vlogo v
skladu z merili za javni in prostovoljni sektor
»Model odličnosti EFQM 2003 – javni in
prostovoljni sektor«. Po enakih merilih bodo
skupine neodvisnih slovenskih ocenjevalcev
ocenile njihove vloge.
I. Zainteresirane organizacije, ki želijo
sodelovati v postopku za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost,
morajo:
a) v roku 30 dni od objave tega razpisa
dostaviti original izpolnjene prijavnice
(namere za sodelovanje) na naslov, ki je
naveden pod točko II. tega razpisa. Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti, vključno z
jasno navedbo odločitve glede izvedbe
obiska na lokaciji izven postopka za tiste
organizacije, ki v postopku ne bodo izbrane
za obisk. Ocene pridobljene na ta način se
v postopku ne bodo upoštevale. Stroške
nastale pri izvedbi tovrstnega obiska krije
organizacija, v kateri se takšen obisk
izvede. Prijavnica mora biti podpisana s
strani odgovorne osebe in požigosana s
pečatom organizacije, ki se prijavlja oziroma kandidira za priznanje RS za poslovno
odličnost,
b) v roku 90 dni od objave tega razpisa
oddati pravilno pripravljene in označene
samoocenitvene vloge. Pravilno pripravljena
se šteje tista samoocenitvena vloga, ki:
– ima naslovno stran z nazivom prijavitelja (organizacije ali podjetnika posameznika,
ki se prijavlja), naslovom in datumom,
– ima največ eno stran slovarja uporabljenih kratic v samoocenitveni vlogi, ki se
šteje kot dodatna stran izven obsega 75,
oziroma 35 strani vloge,
– je izdelana v desetih enakih izvodih, k
vsakemu izvodu pa je priložena fotokopija
izpolnjene prijavnice,
– je natipkana (velikost znakov najmanj
10 pik v pisavi Arial CE, kar velja tudi za
graﬁčne prikaze),
– je napisana v slovenskem jeziku,
– je narahlo vezana, da jo je mogoče
obdelovati,
– ima oštevilčene vse strani, razen
naslovnice in razdelčnih strani, ki ne podajajo za ocenjevanje relevantnih informacij
(npr. fotograﬁje, naslov kriterija oziroma
merila),
– ima največ 75 strani formata A4 (za
organizacije z več kot 250 zaposlenimi in
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za organizacije na področju javnega sektorja), oziroma ima največ 35 strani formata
A4 (za organizacije z 250 ali manj zaposlenimi);
v okviru teh 75, oziroma 35 strani mora
vloga vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ
štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi
dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski
shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem okolju, procesu kakovosti),
– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o
prijaviteljevi “odličnosti”, ki temeljijo na podatkih, zbranih med samoocenjevanjem, in so
predstavljeni skladno z merili modela odličnosti. Tako mora vloga vsebovati poleg ostalih dokazov o prijaviteljevi odličnosti v skladu
z merili modela odličnosti, najmanj enoletne
podatke o ugotavljanju zadovoljstva kupcev,
strank oziroma odjemalcev in najmanj enoletne podatke o ugotavljanju zadovoljstva
zaposlenih,
c) ob prijavi prispevati sredstva v višini:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi
iz zasebnega in javnega sektorja 350.000
SIT,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi
iz zasebnega in javnega sektorja 200.000
SIT,
– podjetniki posamezniki in organizacije
z manj kot 20 zaposlenimi iz zasebnega in
javnega sektorja 50.000 SIT.
II. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo do srede, 4. maja 2005 prispele na
naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad za meroslovje,
Tržaška cesta 31, Ljubljana.
III. Za pravilno označene se bodo štele
vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah,
na ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj
– priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost«.
IV. Za pravilno pripravljene pa se bodo
štele vloge, ki bodo pripravljene v skladu z
določili točke I. b) tega razpisa.
V. V kategoriji organizacij z več kot 250
zaposlenimi na področju zasebnega sektorja bodo obiski na lokacijah potekali v
okviru dveh delovnih dni, za ostale v okviru
enega delovnega dne.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
Uradu za meroslovje v okviru Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri
ge. Alenki Krebs, vsak delavnik od 9. do 14.
ure, po elektronski pošti: alenka.krebs@gov.si
ali tel. 01/478-83-65, faks 01/478-85-88 oziroma na spletni strani www.mirs.si. Obsega
informacije o prijavi, prijavnico (namero za
sodelovanje) in brošuro z merili modela
odličnosti EFQM 2003. Za velika podjetja se
uporablja brošura z merili »Model odličnosti
EFQM 2003«, za majhna in srednje velika
podjetja »Model odličnosti EFQM 2003 –
majhna in srednje velika podjetja« in za
organizacije iz javnega in prostovoljnega
sektorja »Model odličnosti EFQM 2003 –
javni in prostovoljni sektor«. Cena posamezne brošure z merili modela odličnosti
EFQM 2003 znaša 8.160 SIT (DDV vključen).
Odpiranje vlog bo potekalo v četrtek,
5. maja 2005 ob 12. uri. Vloge se bodo obravnavale po postopku, ki je podrobneje podan
v Pravilniku o delu Odbora za priznanja RS
za poslovno odličnost (Ur. l. RS, št. 34/04).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Urad za meroslovje

Št. 30/05
Ob-2401/05
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije, Sklepa Vlade RS o organizaciji in
delovnem področju Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu (Ur. l. RS, št. 138-16416/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108-4529/04) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
objavlja
razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov in projektov Slovencev po
svetu ter sodelovanja z njimi v letu 2005
1) Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naročnik oziroma Urad): Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Prešernova
25, p.p. 481, 1001 Ljubljana, Slovenija.
2) Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje dejavnosti,
ki omogočajo utrjevanje in ohranjanje narodne,
jezikovne ter kulturne identitete med slovenskimi rojaki, ki živijo v tujini, njihovo medsebojno povezovanje ter ohranjanje vezi s Slovenijo ter vzdrževanje struktur in dejavnosti
Slovencev v izseljenstvu in dejavnosti s tega
področja v Republiki Sloveniji.
Glede na proračunsko izpolnjevanje
ustavnih obveznosti in v skladu s programom dela in ﬁnančnim načrtom Urada se
predlogi programov in projektov za soﬁnanciranje s strani Urada prek razpisa zbirajo v
dveh sklopih znotraj postavke 6212 – Programi in projekti Slovencev po svetu ter
sodelovanje z njimi v letu 2005:
I. Sklop: Posamezniki, organizacije in
društva po svetu
II. Sklop: Posamezniki, organizacije in
društva iz Republike Slovenije
3) Predlagatelji in predmet razpisa
Na razpis se lahko prijavijo tako pravne
kot ﬁzične osebe (organizacije, samostojni
ustvarjalci, društva ter njihove zveze, samostojni avtorji projektov itd.) iz Republike Slovenije in tujine.
Predmet razpisa so predlogi programov
in projektov, ki predstavljajo dosežke znotraj
posameznih slovenskih skupnosti po svetu
ter hkrati zagotavljajo ohranjanje in krepitev
slovenske identitete, predvsem jezikovne in
kulturne.
Urad zbira predloge programov in projektov, ki naj bodo razvrščeni po kategorijah,
kot so navedene v razpisni dokumentaciji.
Organizacije Slovencev v Zagrebu, na
Reki in v Pulju so razvrščene med manjšinske skupnosti Slovencev v sosednjih državah in bodo sredstva prejele iz druge
postavke.
4) Pogoji in merila za dodelitev ﬁnančnih
sredstev:
Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu: delovanje v skladu z načelom
ohranjanja in razvoja slovenske skupnosti v
tujini ter krepitve narodne zavesti.
Predlogi, ki ne bodo izpolnjevali osnovnega pogoja, bodo zavrnjeni.
V primeru ﬁnanciranja predlagateljev s
strani Republike Slovenije v preteklih letih je
pogoj za podpis pogodbe o soﬁnanciranju
za leto 2005 izpolnjevanje določil predhodnih pogodb (ﬁnančna in vsebinska poročila,...).
Merila za dodelitev ﬁnančnih sredstev:
– kakovostni (odmevnost, priporočila,
bio-bibliograﬁja, ipd.) in količinski pokazate-
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lji (število prireditev, obiskovalcev in aktivnih
članov, obseg delovanja);
– tehtnost vsebinske obrazložitve in realnost ﬁnančnega načrta;
– kontinuiranost delovanja ustanove oziroma programa;
– spodbujanje samoiniciativnosti in
lastne ustvarjalnosti Slovencev po svetu, še
posebno dejavnosti mladih;
– programi oziroma projekti, ki pomenijo
širšo promocijo Slovenije med Slovenci po
svetu in večinskim prebivalstvom in/ali spodbujajo medsebojno sodelovanje med Slovenci po svetu, med izseljenci in slovensko
manjšino itd.;
– upoštevanje trenutnih socialnih razmer
v državi, iz katere izhaja prosilec.
Komisija ob tem upošteva tudi medsebojno vsebinsko, terminsko in geografsko
usklajenost izvajalcev glede večjih programov oziroma projektov, kar naj bi zagotavljalo sorazmerno porazdelitev prireditev
glede na tematiko po posameznih geografskih območjih.
Vsi prispeli predlogi bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije usklajeni tudi
z drugimi soﬁnancerji, ki delujejo na državni
ravni.
Fizične osebe iz Slovenije lahko prijavijo
največ 2, pravne osebe iz Slovenije pa največ 6 projektov.
Kolikor ne gre za gostovanje v Sloveniji
ali iz Slovenije, naj prijavitelji iz tujine svoje
projekte prijavijo neposredno na Urad in ne
preko drugih ustanov kot npr. Slovenske
izseljenske matice, Slovenije v svetu ali
Svetovnega slovenskega kongresa.
Dejavnosti, ki jih subjekti izvajajo vsako
leto (radijske oddaje, periodični časopisi,
delovanje folklornih, pevskih, športnih idr.
sekcij, stroški vzdrževanja itd.) naj se uvrstijo v »redno delovanje« oziroma letni program dela in naj se ne navajajo kot posamični projekti.
5) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za programe in
projekte Slovencev po svetu ter za sodelovanje z njimi za leto 2005 znaša 90,000.000
SIT.
Višino prispevka za posameznega predlagatelja predlaga strokovna komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in
glede na merila, opredeljena v 4. točki tega
razpisa oziroma razpisni dokumentaciji.
Dokončno odločitev o višini posameznega
prispevka sprejme vodja urada oziroma
državni sekretar, pristojen za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
6) Način in rok prijave programov in projektov
Razpisno dokumentacijo (obrazce za pripravo predlogov, pogoji in merila za izbor
projektov oziroma programov ter vzorec
pogodbe) zainteresirani lahko dvignejo v
vložišču Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, vsak dan med
9. in 15. uro ter na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v
času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je
na razpolago tudi na spletni strani Urada
Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.sigov.si/mzz, pod rubriko Slovenci v zamejstvu in po svetu – javni razpisi.
Rok za predložitev vlog in način predložitve:
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Rok za oddajo predlogov je 28. februar
2005 (velja poštni žig). Predlogi morajo biti
podani izključno na ustreznih prijavnih
obrazcih in poslani na poštni naslov: Urad
Vlade RS Slovence v zamejstvu in po svetu,
Prešernova 25, p.p. 481, 1000 Ljubljana.
Predlogi se lahko oddajo na zgornji naslov
tudi osebno in sicer najkasneje do
28. februarja 2005 do 15. ure.
Kot prepozni bodo šteli predlogi, ki bodo
na pošti ali ministrstvu oddani po roku, določenem v prejšnjem odstavku razpisa, pa tudi
tisti predlogi, ki bodo na ministrstvo po pošti
prispeli po 10. 3. 2005, ne glede na to, kdaj
so bili oddani na pošti.
Vlagatelji lahko datum oddaje dokazujejo
z ustreznim potrdilom poštnega urada ali
vložišča na Ministrstvu za zunanje zadeve.
Vloge, poslane po faksu ali elektronski
pošti, se ne upoštevajo.
Predlog za pridobivanje sredstev na tem
razpisu mora vsebovati:
1. izpolnjen obrazec s ﬁnančnim načrtom, podpisom odgovorne osebe in žigom;
2. vsebinsko obrazložitev, ki naj ne bo
daljša od 30 tipkanih vrstic;
3. fotokopijo bančnega računa*;
4. vabila gostiteljev v primeru gostovanj
in v primeru knjižnih izdaj vsaj eno recenzijo.
V obliki posebne priloge so predlogom
lahko priložene kopije predračunov načrtovanih stroškov ipd.
V primeru, da predlog ne vsebuje zahtevanih elementov iz točke 1, 2, 3 in 4, se
šteje za nepopolnega. Predlagatelja predloga, ki ni popoln, se v 8 dneh od odpiranja
predlogov pisno pozove, da se predlog najkasneje v 8 dneh dopolni. Dopolnitve se
lahko pošljejo tudi po faksu in elektronski
pošti. Nepopolne predloge, ki jih predlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se
zavrže.
Opremljenost predloga
Predlogi morajo do naročnika prispeti v
zaprtih kuvertah, na katerih morajo biti
podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – B – Slovenci po svetu za leto
2005«,
– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov
na hrbtni strani ovojnice.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte.
7) Izbira predlogov
Postopek odpiranja in obravnave vlog ter
dodelitve prispevkov vodi strokovna komisija, ki jo imenuje vodja Urada Vlade za
Slovence v zamejstvu in po svetu.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila
komisija po sistemu več zaporednih odpiranj:
1. odpiranje: 1. marec 2005,
2. odpiranje: 7. marec 2005,
3. odpiranje: 11. marec 2005.
Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od dneva zadnjega odpiranja vlog. Če bo
sprememba proračuna za leto 2005 vplivala
na višino postavke oziroma sredstev, namenjenih za ta razpis, bodo predlagatelji vlog o
izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
45 dni po objavi spremembe proračuna za
leto 2005 v Uradnem listu RS.
* Razen v primeru, če je že ustaljeni način
izplačevanja preko diplomatsko-konzularnega
predstavništva.
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8) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10
(430-28-11, 430-28-14), faks 01/478-22-96
ter po elektronski pošti z naslovom
Urad.Slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Ob-2047/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnika o soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti
v občini Borovnica (Naš časopis, februar
2002) Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za soﬁnanciranje
ljubiteljskih kulturnih programov v letu
2005
1. Predmet razpisa
1.1. Redna dejavnost kulturnih društev
1.2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov
na področju kulture
1.3. Kulturni projekti
Na razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in druga društva in javni zavodi, če
imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
kulturne dejavnosti, s sedežem v Občini
Borovnica.
Za soﬁnanciranje dejavnosti pod zap. št.
1.3. lahko pridobijo sredstva tudi izvajalci, ki
imajo sedež izven Občine Borovnica, če se
projekt izvaja na območju Občine Borovnica.
2. Vsebina vloge za program 1.1 in 1.2.:
– izpolnjena prijava za soﬁnanciranje –
(KD-1);
– podatki o članstvu, vajah, mentorju,
izobraževanju – (KD-2);
– soﬁnanciranje prijave za izvedbo projekta – (KD-P);
– dokazilo o registraciji od pristojnega
upravnega organa, fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti ali fotokopijo izvlečka iz Statuta, iz katerega je razvidna dejavnost;
– poročilo o dejavnosti v preteklem letu
(tudi ﬁnančno);
– program dela in ﬁnančni načrt za leto
2005;
– izjavo odgovorne osebe, da so podatki
v prijavi na razpis točni.
3. Občina bo soﬁnancirala naslednje projekte oziroma prireditve:
3.1. prireditve ob državnih praznikih:
– Slovenski kulturni praznik,
– Dan državnosti 25. junij,
– Dan samostojnosti 26. december;
3.2. samostojni koncert oziroma gledališka predstava;
3.3. likovna delavnica;
3.4. organizacija občinske ali medobčinske revije pevskih zborov;
3.5. rock-etno ali jazz prireditve;
3.6. novoletni koncert oziroma prireditev;
3.7. veseli večer;
3.8. druge kulturne prireditve.
Občina Borovnica bo soﬁnancirala po
eno prireditev po posamezni točki, razen
točke 3.8., po kateri bo soﬁnancirala do 5
prireditev.
4. Rok in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati na naslov Občina

Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica,
v zaprti kuverti z oznako »javni razpis – kultura 2005 – ne odpiraj«;
– upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnica do 5. marca
2005, do 12. ure;
– nepopolne vloge bo možno dopolniti v
roku 8 dni po prejemu obvestila komisije,
kolikor vloga ne bo dopolnjena v roku bo
zavržena.
5. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po roku za
oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Ob-2048/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 12. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v občini
Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov (Ur. l. RS,
št. 76/00) Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za soﬁnanciranje
programov na področju športa v letu
2005
1. Predmet razpisa
1.1. šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok, šoloobveznih otrok in mladine;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport;
1.2. športno-rekreativni program za vse;
1.3. programi kakovostnega in vrhunskega športa;
1.4. programi izobraževanja in usposabljanja;
1.5. promocija športa, prireditve;
1.6. obratovalni stroški športnih objektov;
1.7. športna oprema.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in Zakona
o gospodarskih družbah, če imajo v svoji
dejavnosti registrirano izvajanje športne
dejavnosti, s sedežem v Občini Borovnica.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neproﬁtnih organizacij in zavodov.
3. Vsebina naloge:
– izpolnjena prijava za soﬁnanciranje
(ŠP-1),
– podatke o članstvu (ŠP-2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija
odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti),
– poročilo o porabi sredstev za leto
2004,
– program dela in ﬁnančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2005 z viri
ﬁnanciranja,
– izjavo odgovorne osebe, da so navedeni podatki v prijavi na razpis točni.
4. Roki in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Borovnica;
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– vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati na naslov Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica,
z oznako: Javni razpis-šport 2005-ne odpiraj«, upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnica do 5. marca
2005 do 12. ure;
– nepopolne vloge možno dopolniti v
roku 8 dni po prejemu obvestila, kolikor
nepopolna vloga ne bo dopolnjena v roku,
bo zavržena.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po
zaključku razpisnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Št. 403-13/2005
Ob-2114/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 25/98) in 6. člena Pravilnika o soﬁnanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina, (Ur. l. RS,
št. 65/02) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, Ajdovščina, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Ajdovščina
I. Občina Ajdovščina bo v letu 2005 soﬁnancirala naslednje športne programe:
1. športno vzgojo otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športno rekreacijo,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstvenoraziskovalno dejavnost,
8. založniško dejavnost,
9. udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih
športnih prireditev,
10. informacijski sistem na področju
športa,
11. delovanje športnih zvez na ravni
lokalne skupnosti,
12. gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme.
II. Programi in izvajalci bodo izbrani in
soﬁnancirani po merilih iz Pravilnika o soﬁnanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Ajdovščina.
III. Na razpis se lahko prijavijo: športna
društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na
območju občine, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej
predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neproﬁtne, zavodi za področja
vzgoje in izobraževanja.
Prijavitelj mora imeti sedež v Občini
Ajdovščina, razen izjem, ki jih Pravilnik o
soﬁnanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Ajdovščina posebej predvideva.
III. Rok za prijavo programov je 28. 2.
2005. Prijave v zaprti kuverti z oznako
Športni programi 2005 – ne odpiraj in naziv
prijavitelja, se pošlje po pošti ali odda na
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naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina. Šteje se, da je prijava
pravočasna, če je bila oddana zadnji dan
roka za oddajo prijav po pošti priporočeno
ali osebno oddana v informacijsko pisarno
občinske uprave do 15. ure.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo v informacijski
pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih
straneh občine; www.ajdovscina.si, pod
rubriko razpisi.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo na tel. 05/365-91-23 – Gordana
Krkoč.
IV. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 45 dni po roku za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba
o soﬁnanciranju.
Občina Ajdovščina
Št. 320-03-1/2005-1700

Ob-2411/05

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2005
– ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto
Javni razpis se izvede na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje
2004–2006, št. 015-05-1/2004-1700 z dne
29. 1. 2004.
I. Predmet javnega razpisa: Mestna
občina Novo mesto razpisuje proračunska
sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja za leto 2005 v skupni višini do
84,500.000 SIT.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev: upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva in društvene organizacije – ﬁzične in pravne osebe, s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v Mestni občini Novo mesto, ki se
ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane,
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja
kmetijstva in podeželja. Do sredstev so upravičeni le upravičenci s stalnim prebivališčem v
Mestni občini Novo mesto, ki dejavnost, za
katero uveljavljajo sredstva, opravljajo na
območju Mestne občine Novo mesto.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, višina pomoči in pogoji za
pridobitev pomoči
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Živinoreja
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 19,000.000 SIT.
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega
izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Namen ukrepa je podpora pašnemu in
kosnemu izkoriščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost (po Robiču 1990) s ciljem obdržati
stalež živine, ohraniti poseljenost in
posredno, s preprečevanjem zaraščanja
kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha za gorsko-višinsko
območje in strme kmetije,
– do 6.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje in kraško območje,
– do 4.000 SIT/ha za druga območja z
omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost
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zaradi: težjih pridelovalnih razmer ali demografske ogroženosti območja ali obmejne
lege območja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v gorsko-višinsko
območje ali strme kmetije, gričevnato-hribovito območje, kraško območje ali v druga
območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih
razmer se izvede na podlagi elaborata
»Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s 110.
členom ZKZ) ali na podlagi demografske
ogroženosti območja (v skladu s 1. in 2.
členom Uredbe o območjih, ki se štejejo za
demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 19/99) ali na
podlagi določitve naselij, ki ležijo na obmejnem območju (v skladu s 1. členom Zakona
o ratiﬁkaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem
prometu in sodelovanju, Ur. l. RS, št.
20/01).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o:
– velikost kmetije, ki mora imeti najmanj
1 ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov,
– število živali na kmetiji, na kateri mora
biti najmanj 1,5 GVŽ (glava velike živine/
kmetijo),
– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 GVŽ/ha,
– krmne površine, ki morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali popašene (izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za
lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
(priloga) in dobre kmetijske prakse (izjava).
1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene
veterinarske organizacije izboljšati prirejo
mleka in mesa na kmetijah z uporabo
semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil; izjema so naselja v
nižinskem območju občine, ki so izvzeta iz
ukrepa pod tč. 1., podpoglavja 1.1. in se jim
krijejo stroški osemenjevanja za navedene
plemenske živali do 100%,
– do 50% upravičenih stroškov za
nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za
tiste kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za soﬁnanciranje nakupa semena:
kopija odločbe o koncesiji in predložen
račun o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske
službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih
ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje,
dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje
kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.
Soﬁnancirajo se naslednji ukrepi: analize
blata, preventivno zatiranje parazitov pri
govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija), analize krvi, antibiogrami.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za analize blata, preventivno zatiranje parazitov pri
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govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija), analize krvi in antibiograme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve preventivnih
ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa je izboljšanje kvalitete
mleka, predvsem z zmanjšanjem števila
somatskih celic in ohranjanje zdravega
vimena krav.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov pregleda
molznega stroja.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev
(iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni
ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva
zaradi njegove večnamenske vloge.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska
društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam upravičencev zdravstvene
preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 13,000.000 SIT.
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti
tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih
(pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z
vključevanjem ugodilk (okopavine oziroma
listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v
preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala,
oves, sirek, proso, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah, grašica,
bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja
ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal), kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje
naravne rodovitnost tal.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov
dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja
načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja (po deﬁniciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se
ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti
najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti
vključene najmanj 3 poljščine, od tega vsaj
2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin,
– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni
načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let
od prvega prejetja ﬁnančnih sredstev za ta
ukrep (izjava),
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– uporaba ﬁtofarmacevtskih sredstev na
podlagi prognoze (izjava).
2.2. Soﬁnanciranje testiranja škropilnic,
pršilnikov in silažnih kombajnov ter soﬁnanciranje analiz zemlje in krme
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov
je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem
zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z
namenom racionalnejše uporabe navedenih
kmetijskih strojev in s tem zmanjševanja
stroškov pridelave po hektarju.
Analiza zemlje se soﬁnancira s ciljem
izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno
usmerjenim gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice. Analiza
krme služi kot podlaga za izračunavanje
krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in
kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme ter za testiranje silažnih
kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi
uporabnikov storitev: testiranja škropilnic,
pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo zemlje in krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih
zmogljivosti ter delovne sile – družinskih
članov.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer:
za nakup strojev, naprav in opreme ter za
gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prednost pri soﬁnanciranju imajo
naložbe v klanje živali in predelavo mesa na
kmetiji, predelavo mleka ter turizem na kmetiji,
– prednost pri soﬁnanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo edina oziroma
glavna dejavnost.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne
podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma
dokončanja investicije in ﬁnančno konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji
dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 2,000.000 SIT.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 14,000.000 SIT.
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Sredstva so namenjena upravičencem
za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne
pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev
pašnikov do končne postavitve električne
ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje
kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč,
izgradnja manjših vodnih zajetij do bruto
tlorisne površine 100 m2 ter druga manjša
zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje
terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 200.000
SIT/ha,
– do višine 40.000 SIT/ha upravičenih
stroškov za postavitev pašnika na novo in
upravičeni stroški obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer za
nakup in postavitev električnega pastirja ali
mreže,
– do 40% upravičenih stroškov izgradnje
vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela
ter nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in
nakupu opreme,
– posestni list iz katerega je razvidno, da
je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in
ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
na katerih je bil izveden ta ukrep.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih
zemljišč
Soﬁnancirajo se administrativni stroški
postopkov medsebojne menjave kmetijskih
zemljišč po 45. in 46. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih z namenom zaokrožitve
posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 100% stroškov notarja in stroškov
vpisa v zemljiško knjigo.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda
Upravna enota Novo mesto, Oddelek za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiško knjižni izpisek,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Oddelka za kmetijstvo,
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gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo
mesto,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
4.3. Soﬁnanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je soﬁnanciranje stroškov
postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč velikosti nad 0,30 ha, predvsem z namenom
zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim
pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči:
– do 100% stroškov notarja in stroškov
vpisa v zemljiško knjigo.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– ustrezno pogodbo o nakupu kmetijskega zemljišča (ne starejša od enega leta),
iz katere je razviden prenos lastništva na
upravičenca,
– odločbo Upravne enote Novo mesto o
nakupu zemljišča,
– potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Oddelka za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo
mesto,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
4.4. Soﬁnanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih
virov v primerih postavitve malih namakalnih
sistemov
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe
namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe
intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba
trga s svežo zelenjavo.
Višina pomoči:
– do 50% priznanih stroškov nastalih pri
ugotavljanju vodnega vira (vrtin),
– do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer: za pripravo
in izdelavo dokumentacije za pridobitev
dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin
za namakanje, vrste poljščin oziroma vrtnin,
časovnega obdobja in načina namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo
parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira
Ministrstva za okolje in prostor,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov
priprave dokumentacije,
– potrdilo o statusu kmeta iz evidence
Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo mesto ali
– potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra
zaščitenih kmetij Oddelka za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo
mesto.
4.5. Ureditev poljskih poti
Soﬁnancira se ureditev poljskih poti z
namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih
zemljišč.

Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih
del – ureditve poljskih poti, in sicer: za dovoz
in planiranje gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pismenimi
soglasji lastnikov zemljišč ob poti,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom
poti,
– posestni list ali izpis parcel,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 7,000.000 SIT.
5.1. Soﬁnanciranje izdelave projektne
dokumentacije za hleve
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave
projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti)
in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali – hlevov.
Višina pomoči:
– do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem
letu za izdelavo projektne dokumentacije in
poslovnega načrta, in sicer: za novogradnjo,
rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta,
potrjen s strani kmetijske svetovalne službe
ali druge pooblaščene organizacije (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve),
– pozitivno mnenje pristojne kmetijske
svetovalne službe k predvideni investiciji,
– poslovni načrt, iz katerega mora biti
razvidna vrednost celotne investicije in
njena ekonomičnost.
5.2. Soﬁnanciranje tehnološke opremljenosti kmetij
Namen je zagotavljanje ustrezne tehnološke opremljenosti na kmetijah s ciljem
povečanja dohodka na zaposlenega v kmetijstvu, specializacije in posodobitve proizvodnje in pridelave na kmetiji, izboljšanja
kakovosti, higiene in standarda kmetijskih
proizvodov, izboljšanja delovnih razmer na
kmetijah, izboljšanja počutja živali in ravnanja z njimi na kmetijah, izboljšave na objektih, opremi in strojih za vse vrste kmetijskih
dejavnosti na kmetijah, zmanjšanja onesnaževanja s kmetije.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe o predvideni investiciji,
– lokacijska informacija ali gradbeno
dovoljenje,
– račun o nakupu ustreznih strojev ali
opreme.
5.3. Soﬁnanciranje ureditev gnojišč in
greznic v skladu s predpisi Uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.
l. RS, št. 68/96, 35/01 in 2/04)
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja
gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega
varovanja življenjskega in z njim neločljivo
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povezanega naravnega okolja ter naravnih
dobrin (tla, voda) v skladu z zakonodajo s
področja varstva okolja ter s predpisi Uredbe
o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Ur. l. RS, št. 68/96).
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov izvedenih
del ureditve gnojišč in greznic, začetih v
tekočem letu, in sicer: za gradbeni material
in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– lokacijska informacija (v primeru, če je
prostornina gnojne jame do 150 m3) ali gradbeno dovoljenje.
5.4. Soﬁnanciranje aktivne obrambe proti
toči (mreže)
Namen soﬁnanciranja vzpostavitve
aktivne obrambe proti toči (mreže) je zaščita
pridelkov pred elementarnimi nesrečami v
intenzivnih sadovnjakih.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za nakup
in postavitev mreže v nasadih jablan in
hrušk minimalne površine 0,3 ha, vendar
največ do 700.000 SIT/ha,
– do 30% upravičenih stroškov od vrednosti računa za postavitev mreže v nasadih
češenj, višenj, breskev in sliv minimalne
površine 0,1 ha, vendar največ do 700.000
SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo
obravnavanih parcel,
– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– račun o nakupu materiala.
6. Projekti na področju kmetijstva
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 18,000.000 SIT.
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v
integrirano pridelavo hrane
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih
kultur z namenom nadzorovane uporabe
gnojil in ﬁtofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov kontrole
integrirane pridelave rastlin pooblaščene
organizacije,
– do 40% upravičenih stroškov nakupa
specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certiﬁkat) o vključenosti v
integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v
ekološko kmetovanje
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
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Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov kontrole
ekološke pridelave rastlin pooblaščene
organizacije,
– do 40% upravičenih stroškov nakupa
orodij oziroma strojev in naprav za ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov,
– do 40% upravičenih stroškov preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali (v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS,
št. 31/01 in 52/03).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec
pridelave vključen v Združenje za ekološko
kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev
za ekološko kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe.
6.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Soﬁnancira se izvedba projekta Oživitev
travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve Mestne občine
Novo mesto v: oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih, odpiranja
novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in
prodaji sadja na domu, ohranjanja kulturne
krajine in podeželja.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli,
žica, sadike, ograja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pri obnovi travniških sadovnjakov je
minimalna površina obnove 30 arov,
– dela in naloge morajo biti izvedena pod
strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe oziroma nosilcev projekta.
6.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega
sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov
oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav
tako je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju
organizacij proizvajalcev po zahtevah tržnih
redov.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov projekta
oživitve kmečke tržnice ter stroškov stojnin
na navedenih tržnicah,
– do 40% upravičenih stroškov ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob
in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in
sicer: za najem poslovnih prostorov, nakup
pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za
izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– pogodba o soﬁnanciranju izvedenih
aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno
organizacijo.
6.5. Priprava in izvajanje projektov na
področju kmetijstva
Namen ukrepa je soﬁnanciranje priprave
projektov na področju kmetijstva oziroma
podeželja na razpise za koriščenje ﬁnančnih
sredstev iz strukturnih skladov EU in za
koriščenje nacionalnih ﬁnančnih sredstev na
nacionalnih razpisih. Namen je tudi soﬁnanciranje nosilcev projektov v lokalni skupnosti. Ob prijavi za ﬁnančna sredstva strukturnih skladov EU mora sodelovati kot partner
ali kot prijavitelj projekta vsaj ena pravna
oseba s sedežem v Mestni občini Novo
mesto. Pri prijavi na nacionalne razpise
morata sodelovati kot partnerja dve ﬁzični in
(ali) pravni osebi s sedežem na območju
Mestne občine Novo mesto.
Višina pomoči:
– do 100% materialnih stroškov in stroškov dela pri prijavi projekta,
– do 10% vrednosti projekta odobrenih
projektov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o soﬁnanciranju priprave in
izvedbe projekta, sklenjena med občino in
nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in ﬁnanciranju
celotnega projekta.
6.6. Soﬁnanciranje razvojnih programov
in projektov
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov skladno s prioritetami Regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo in razvojnih programov podeželja
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Soﬁnancirata se uvajalna in izvedbena faza skladno z zahtevami navedenih
razvojnih programov.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov vrednosti
investicije po situacijah (izvedenih delih).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o soﬁnanciranju priprave in
izvedbe projekta, sklenjena med občino in
nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in ﬁnanciranju
celotnega projekta,
– računi oziroma gradbene situacije.
7. Soﬁnanciranje CRPOV
Soﬁnanciranje projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV se
izvede po določbah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Novo mesto za obdobje 2004 – 2006,
št. 015-05-1/2004-1700 z dne 29. 1. 2004.
Okvirna višina razpisanih sredstev je
2,000.000 SIT.
8. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa je soﬁnanciranje zavarovalnih premij za trajne nasade, poljščine in
vrtnine in sicer za najmanj 0,30 ha trajnih
nasadov, 1 ha poljščin in najmanj 0,10 ha
vrtnin.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo
dokumentacijo:

– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče
leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– posestni list.
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 500.000 SIT.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti
Okvirna višina razpisanih sredstev za ta
namen je 9,000.000 SIT.
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Pri programih izobraževanja kmetov se
za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti soﬁnancirajo programi izobraževanja kmetijske
svetovalne službe in programi ostalih veriﬁciranih izvajalcev izobraževanja kot so: preizkusi znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, tečaji higienskega
minimuma, usposabljanje za posamezne
vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje
za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano
pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe
ekološkega kmetovanja, usposabljanje za
uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij,
izvedba ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov izobraževanja pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov,
– do 60% upravičenih stroškov izobraževanja kmetom (udeležencem izobraževanja).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za soﬁnanciranje s priloženim
računom o izvedeni storitvi ali ﬁnančno
ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge
mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec
za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi
(programu izobraževanja).
9.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa je ﬁnančna pomoč pri
izobraževanju učencev kmetijskih programov Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki so
predvideni za naslednike kmetij. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih
starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.
Prav tako je namen ukrepa soﬁnanciranje usposabljanja odraslih udeležencev
izobraževanja, prevzemnikov kmetij, za
kmetijske poklice.
Višina pomoči:
– do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu,
– do 50% upravičenih stroškov šolnine
za odraslega udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije
(če jo prosilec prejema),
– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za odrasle
udeležence izobraževanja).
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9.3. Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Soﬁnancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s
področja kmetijstva, (ki so neproﬁtna in se
ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za
izvedbo strokovnih prireditev (razstave,
demonstracije, predavanja, promocije,
izdaja strokovnih publikacij ipd.).
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov ﬁnančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– ﬁnančno ovrednoten letni program
dela,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
IV. Vsebina vloge
Upravičenci ob oddaji zahtevka izpolnijo
vlogo za pridobitev ﬁnančnih sredstev za
izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Novo mesto v letu
2004. Obrazec vloge bo na razpolago na
prijavnem mestu.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem
razpisu.
Obvezne priloge k vlogi so:
1. osnovni obrazci o kmetijskem gospodarstvu iz zbirne vloge »Neposredna plačila
za leto 2004« Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (fotokopije obrazcev):
– obrazec »A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2004«,
– obrazec »B – … stalež živali«,
– seznam parcel v uporabi v letu 2003,
– obrazec »C – Prijava kmetijskih zemljišč v uporabi za leto 2004«,
– obrazec »D – Zahtevek za pomoči na
površino za leto 2004«;
2. veljaven bančni računa (fotokopija
transakcijskega računa);
3. zakupna pogodba za zemljišča v
zakupu ali izjava o zakupu zemljišč (fotokopija);
4. dokazila o plačilu obveznosti:
– originalen račun (iz katerega mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve),
– v primeru plačila ﬁzične osebe s položnico: fotokopija položnice,
– v primeru plačila po blagajniškem prejemku: izvod prejemka,
– v primeru plačila pravne osebe ali
samostojnega podjetnika: izpisek pristojne
banke o plačilu računa;
5. ostala dokumentacija, ki je zahtevana
pri posameznih ukrepih (potrdila, izjave…).
V. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
četrtka, 30. 6. 2005 oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne
vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po
zaključenem razpisu.
VI. Mesto oddaje vloge za dodelitev subvencij
Vloge sprejemamo na naslednjih naslovih ob uradnih delovnih dnevih oziroma v
času uradnih ur:

Št.

– Mestna občina Novo mesto, Oddelek
za kmetijstvo in turizem, Novi trg 6/I (tel.
07/393-92-61 – Emilija Avbar ali po e-pošti:
emilija.avbar@novomesto.si);
– Kmetijska svetovalna služba – izpostava Straža (tel. 07/308-38-15 – Katarina
Vovk);
– Kmetijska svetovalna služba – izpostava Novo mesto, Graben – Ragovo 7 (tel.
07/332-19-44 – Katica Kregar).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto
www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 333-01-1/2005-1710

Ob-2529/05

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2005
za soﬁnanciranje programov turističnih
društev, drugih društev in zveze, ki
aktivno delujejo v turizmu v Mestni
občini Novo mesto
Javni razpis se izvede na podlagi Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 47/03), 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2005
(Uradni list RS, št. 141/04).
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je soﬁnanciranje izvedenih
programov turističnih društev, drugih društev in zveze v Mestni občini Novo mesto za
leto 2005, ki vsebujejo naslednje aktivnosti
v turizmu v Mestni občini Novo mesto:
– organiziranje dejavnosti Turistične
zveze Dolenjske in Bele Krajine v občini,
– organiziranje in izvajanje splošnih akcij
urejanja okolja, ki ga pokriva turistično društvo,
– označevanje, vzdrževanje in urejanje
turistične signalizacije in ostale infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje tematskih
poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje in ohranjanje kulturne
dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene,
– vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva ali
zveze na šolah ali v kraju,
– sodelovanje s ostalimi društvi, krajevno
skupnostjo in občino,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev
občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah),
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se poleg turističnih društev in
turistične zveze Dolenjske in Bele Krajine
lahko javijo tudi druga društva in pravne
osebe, ki izvajajo aktivnosti v turizmu in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravljajo dejavnost na neproﬁtni
ravni,
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– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni
občini Novo mesto.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za soﬁnanciranje programov navedenega pri 2. točki tega
razpisa je 10,000.000 SIT na proračunski
postavki 047301 Programi TIC, DTZ, turistična društva.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2005 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
– program dela in pomembnost posameznih projektov za Mestno občini Novo
mesto v letu 2005,
– aktivnost društva/zveze, realizacija
pogodbenih obveznosti in porabljena
ﬁnančna sredstva v letu 2004 (realizirano
mora biti vsaj polovica planiranih aktivnosti
v letu 2004),
– pomembnost delovanja društva/zveze
za Mestno občino Novo mesto in sodelovanje z drugimi nosilci turistične ponudbe(sodelovanje ali organiziranje vsaj dveh prireditev),
– število članov društva iz Mestne občine
Novo mesto.
Merila se upoštevajo po pomembnosti po
vrstnem redu, kot so zgoraj navedena. Za
soﬁnanciranje programov morajo društva
zadostiti vsem zgoraj navedenim merilom.
7. Višina dodeljenih sredstev: soﬁnancira
se do 50 odstotkov ovrednotenih planiranih
aktivnosti v letu 2005.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) program dela v letu 2005 ter njegovo
ﬁnančno ovrednotenje,
b) podrobno ﬁnančno poročilo za leto
2004, potrjeno s strani nadzorne komisije
društva oziroma zveze,
c) zaključni račun za leto 2004,
d) poročilo o delu v letu 2004,
e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisa.
9. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna
komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa.
Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa.
Upravičencu bodo sredstva nakazana po
podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank v
roku 30 dni po predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti, ki ga mora upravičenec
posredovati najkasneje do 30. 11. 2005.
Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v
roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
10. Rok za prijavo in način prijave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, do vključno 15. 3. 2005, ali ta dan
poslane po pošti kot priporočena pošiljka v
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zaprti kuverti z oznako na prvi strani »Ne
odpiraj – Vloga na razpis za soﬁnanciranje
programov turističnih društev, drugih društev in zveze, ki delujejo v turizmu«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije: razpisna dokumentacija
bo upravičenim vlagateljem poslana po
pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za
kmetijstvo in turizem MO Novo mesto, Seidlova 1, ali na spletni strani MO NM:
www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom zainteresirani dobijo po telefonu 07/39-39-265 ali 263 (Drago Košak in Marko Habjan) ali po elektronski pošti drago.kosak@novomesto.si in
tic@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

Razpisi delovnih
mest
Št. 101-02-1/2005
Ob-2049/05
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) Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v oddelku za gospodarske dejavnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri;
– aktivno
obvladovanje
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;
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Potrdili iz tretje in četrte alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navede-
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nega v tretji alinei prejšnjega odstavka. Potrdili
bo izbrani kandidat moral predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, v
zaprti ovojnici, z označbo »Javni natečaj pripravnika – ne odpiraj«) in sicer v roku 8 dni
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Izbirni postopek se opravi s
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil
izpolnjujejo natečajne pogoje, ki bodo začeli
prvič opravljati delo in še nimajo opravljenega predpisanega strokovnega izpita. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8
dni po izbiri. O izbiri bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat se bo
usposabljal na sedežu Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Tatjana Koštomaj, tel. 07/498-13-31.
Občina Krško
Št. 122-1/2004
Ob-2052/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/02,
110-2002-ZDT in 2/2004-ZDSS) načelnik
Upravne enote Novo mesto, objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor v Upravni enoti Novo mesto, za
nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Naloge na prostem delovnem mestu se
lahko izvajajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Opis nalog:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja graditve objektov;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji za opravljanje dela na prostem
delovnem mestu:
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje,
ki jih določa 88. člen Zakona o javnih uslužbencih, in sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.

Pogoj je tudi uspešno opravljeno petmesečno poskusno delo.
Želene so še veščine in lastnosti: komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost
in usposobljenost za timsko delo, ﬂeksibilnost in inovativnost.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopiji potrdil o opravljenih strokovnih izpitih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo ali izjavo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo ali izjavo o tem, da zoper njih
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/02,
110-2002-ZDT in 2/2004-ZDSS) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh od dneva objave javnega natečaja
na naslov: Upravna enota Novo mesto,
Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, v zaprti
ovojnici z označbo »za javni natečaj
– svetovalec v OOP« ali na e-naslov:
ue.novomesto@gov.si.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbiro bo opravila
natečajna komisija na osnovi predstavitve v
vlogi priloženih dokazil, izkazanih referenc
in razgovora s kandidati. Kandidate bomo o
izbiri obvestili najkasneje v 60 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS in na
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.
Za dajanje informacij o prostem delovnem mestu in pojasnil v zvezi z izvedbo
javnega natečaja je odgovorna javna uslužbenka Upravne enote Novo mesto Nevenka
Orehek, vodja kadrovskega poslovanja, tel.
07/393-91-04,
elektronski
naslov:
Nevenka.Orehek@gov.si.
Upravna enota Novo mesto
Št. 110-5/2005-1
Ob-2053/05
Urad RS za varstvo potrošnikov, Ljubljana, Kotnikova 28, objavlja javni natečaj za
naslednje prosto delovno mesto:
svetovalec.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec I ali II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri
– najmanj 3 leta in osem mesecev delovnih izkušenj (oziroma 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo)
Drugi posebni pogoji:
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
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Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka,
morajo ta pogoj izpolniti najpozneje v treh
mesecih od imenovanja v naziv oziroma od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja ter drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat-ka
ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka (kolikor ga
kandidat-ka ima),
– dokazilo RIC-Državnega izpitnega centra ali Filozofske fakultete v Ljubljani o znanju tujega jezika (kolikor ga kandidat-ka
ima),
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in o tem, da zoper njega ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti
tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5 v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel 01/ 478-36-18.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 119-3/2005-2
Ob-2054/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja
Upravna enota Ljubljana javni natečaj za
uradniška delovna mesta:
1. referenta v Oddelku za javni red
Sektorja za upravne notranje zadeve, na
katerem se delo lahko opravlja v nazivih
referent IV, III ali II.
2. referenta v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve, na katerem se delo lahko opravlja v nazivih referent
IV, III ali II (2 delovni mesti).
Pogoji za delovna mesta pod zap. št. 1 in
2: najmanj srednja strokovna izobrazba
upravno administrativne, ekonomske ali
splošne smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, strokovni izpit iz

upravnega postopka, trimesečno poskusno
delo.
Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
3. referenta v Izpitnem centru Sektorja
za upravne notranje zadeve, na katerem
se delo lahko opravlja v nazivih referent III,
II ali I.
Pogoji: najmanj srednja strokovna izobrazba upravno administrativne, ekonomske
ali splošne smeri, 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, strokovni izpit iz upravnega postopka, trimesečno poskusno delo.
Delo se opravlja na lokaciji Roška cesta
25 v Ljubljani.
4. pripravnika za usposabljanje za
opravo strokovnega upravnega izpita v
Sektorju za upravne notranje zadeve
(2 delovni mesti).
Pogoji: srednja strokovna izobrazba
upravno administrativne, ekonomske ali
splošne smeri.
Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 in Proletarska cesta 1 v
Ljubljani.
5. pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo
in občo upravo izpostave Vič-Rudnik.
Pogoj: univerzitetna izobrazba pravne
smeri.
Delo se opravlja na lokaciji Trg mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje določene v Zakonu o javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni 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 kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pisni vlogi morajo kandidati priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati za delovno mesto referenta
morajo vlogi priložiti še:
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (v kolikor ga imajo, sicer bo
moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku
enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati za delovna mesta referenta sklenjeno
za nedoločen čas in s polnim delovnim
časom, za delovna mesta pripravnikov pa za
določen čas, za čas usposabljanja
(8 oziroma 10 mesecev) in s polnim delovnim časom.
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Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-30-74 in 01/306-31-71.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
8 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana
Su 010603/2005
Ob-2099/05
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
objavlja natečaj za dve uradniški delovni
mesti
višjega pravosodnega svetovalca za
določen čas, do izvolitve novih sodnikov, s
polnim delovnim časom.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu: višji
pravosodni svetovalec III, II in I.
Kraj delovnega mesta: Šmarje pri Jelšah.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje (drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, Ur. l. RS, št. 56/02):
– 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 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku iz
prejšnje alinee.
Pisne ponudbe z opisom vseh delovnih
izkušenj ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev je treba poslati v 8 dneh po objavi
tega javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče Šmarje pri Jelšah, Urad predsednika, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so na voljo pri vodji urada predsednika
sodišča, Mateji Hercl, tel. 03/818-32-53.
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah
Su 010603/2005
Ob-2100/05
Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14,
2000 Maribor, objavlja javni natečaj za
naslednja prosta uradniška delovna mesta:
1. višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – tri prosta delovna
mesta;
2. pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov in oddelčne pisarne – dve delovni
mesti za nedoločen čas.
Naloge na delovnih mestih pod št. 1 se
lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni
svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in
višji pravosodni svetovalec III, naloge na
delovnih mestih pod št. 2 pa se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec I in pravosodni sodelavec II.
Pogoji:
Pod št. 1:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Pod št. 2:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
upravne, ekonomske ali administrativne
smeri,
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– najmanj 6 let in osem mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
Pod št. 1:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Pod št. 2:
– opravljen izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom, 40 ur na teden ter s štirimesečnim poskusnim delom za delovno
mesto pod št. 1, in 2 meseca za delovno
mesto pod št. 2.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu (samo kandidati pod 1. točko),
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
V nazivu na naloge pod 1. točko se lahko
imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenih izpitov iz javne uprave in iz sodnega
reda, pa je v skladu z zakonom njunega
opravljanja oproščen, sicer pa pod pogojem,
da oba izpita opravi najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 02/234-72-45.
Višje sodišče v Mariboru
Su 010603/2005
Ob-2101/05
Okrajno sodišče v Žalcu objavlja natečaj
za uradniško delovno mesto
vodja vpisnika – za nedoločen čas.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu:
pravosodni sodelavec II.
Kraj delovnega mesta: Žalec.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba administrativne ali
družboslovne smeri,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz javne
uprave iz sodnega reda, pod pogojem, da
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bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedena izpita opravili najkasneje v letu
dni od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje (drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku iz
prejšnje alinee.
Pisne ponudbe z opisom vseh delovnih
izkušenj ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev je treba poslati v 8 dneh po objavi
tega javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče Žalec, Urad predsednika sodišča.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so na voljo v uradu predsednika Okrajnega
sodišča, tel. 03/713-16-52.
Okrajno sodišče Žalec
Št. 122-593/2004
Ob-2106/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto
kmetijski/a inšpektor/ica na področju
vinarstva v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
v Območni enoti Murska Sobota.
1. Kraj opravljanja dela: Ormoška 3/II,
Ljutomer.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se opravlja v nazivih: inšpektor
III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– znanje angleškega jezika.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma,
pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu
za inšpektorja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Kandidat mora predložiti tudi:

– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
7. 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.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo strokovni
izpit za inšpektorja opravile v roku enega
leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj
– kmetijski inšpektor na področju vinarstva
v IRSKGH, OE Murska Sobota«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-700.
Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Št. 122-4/2005
Ob-2107/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto
ﬁtosanitarni/a inšpektor/ica v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, v Območni enoti
Ljubljana.
1. Kraj opravljanja dela: Vilharjeva 33,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se opravlja v nazivih: inšpektor
III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom,
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– opravljen izpit iz ﬁtomedicine,
– znanje angleškega jezika.
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6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma,
pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave, strokovnem izpitu za
inšpektorja in izpitu iz ﬁtomedicine,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
7. V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in izpita iz
ﬁtomedicine, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedena
izpita opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, če imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo strokovni
izpit za inšpektorja opravile v roku enega
leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj
– ﬁtosanitarni inšpektor v IRSKGH, OE Ljubljana«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-700.
Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Št. 122-5/2005
Ob-2108/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto
kmetijski/a inšpektor/ica v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, v Območni enoti
Kranj.
1. Kraj opravljanja dela: Slovenski trg 1,
Kranj.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Delo se opravlja v nazivih: inšpektor
III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
kmetijske ali zootehniške smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– znanje angleškega jezika.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma,
pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu
za inšpektorja,
– življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj (fotokopija delovne
knjižice) in dokazili o morebitnih posebnih
znanjih in sposobnostih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil
uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
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.
Na podlagi 12. člena Zakona o
inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno
mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, če
imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo strokovni
izpit za inšpektorja opravile v roku enega
leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj –
kmetijski inšpektor v IRSKGH, OE Kranj«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-700.
Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Št. 004-3/2004/20-1
Ob-2129/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za javno upravo na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-9/2005 z
dne 12. 1. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
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generalnega sekretarja v Ministrstvu
za javno upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
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Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega
sekretarja v Ministrstvu za javno upravo
imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Tržaška 21.
Generalni sekretar v Ministrstvu za javno
upravo bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne
natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana,
tel. 01/426-30-57. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 004-3/2004/20-2
Ob-2130/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za javno upravo na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-13/2005 z
dne 12. 1. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
e-upravo in upravne procese v Ministrstvu za javno upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
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– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,

– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za e-upravo in upravne
procese v Ministrstvu za javno upravo
imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu
sekretarja z možnostjo napredovanja v
naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Tržaška 21.
Generalni direktor Direktorata za eupravo in upravne procese v Ministrstvu za
javno upravo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, tel.
01/369-54-28. Kandidatom, ki jih bo posebna
natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj,
bo predsednik posebne natečajne komisije
izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 004-3/2004/20-3
Ob-2131/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za javno upravo na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-10/2005 z
dne 12. 1. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
organizacijo in kadre v Ministrstvu za
javno upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
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– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.

Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za organizacijo in kadre v
Ministrstvu za javno upravo imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, v Ljubljani, Šmartinska 152.
Generalni direktor Direktorata za organizacijo in kadre v Ministrstvu za javno upravo
bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Marko Starman, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, tel.
01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna
natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj,
bo predsednik posebne natečajne komisije
izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 004-3/2004/20-4
Ob-2132/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za javno upravo na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-11/2005 z
dne 12. 1. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
plače v javnem sektorju v Ministrstvu za
javno upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
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Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za plače v javnem sektorju
v Ministrstvu za javno upravo imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, v Ljubljani, Štefanova 2.
Generalni direktor Direktorata za plače v
javnem sektorju v Ministrstvu za javno
upravo bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne
natečajne komisije, Nevenka Črešnar Pergar, Aktiva invest, d.d., tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani
kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 004-3/2004/20-5
Ob-2133/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za javno upravo na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-12/2005 z
dne 12. 1. 2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
upravne enote v Ministrstvu za javno
upravo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
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– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih refe-

renc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za javno upravo bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za upravne enote v Ministrstvu za javno upravo imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, v Ljubljani, Šmartinska 152.
Generalni direktor Direktorata za upravne enote v Ministrstvu za javno upravo bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Zdravko Melanšek, Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 041/646-411. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Su 20/2005-1
Ob-2367/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec), 11 prostih delovnih mest za
nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-50.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 112-8/2004/15-0023047
Ob-2378/05
Na podlagi drugega odstavka 191. člena,
prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02
– ZDT-B) minister za promet na podlagi
sklepa Uradniškega sveta št. 9062-21/2004
z dne 12. 1. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
direktorja Uprave Republike Slovenije
za civilno letalstvo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za direktorja Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo imenovala
Vlada Republike Slovenije in sicer za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 19a.
Direktor Uprave Republike Slovenije za
civilno letalstvo bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
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upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
Ljubljana, tel. 01/478-83-30. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo
v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o
izbiri.
Ministrstvo za promet
Ob-2379/05
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, objavlja naslednja
prosta delovna mesta:
1. Pripravnik – v Direktoratu za upravne notranje zadeve, Sektorju za upravne
zadeve prometa, zbiranja in združevanja,
eksplozivov in orožja.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri.
Pripravništvo je namenjeno usposabljanju za samostojno opravljanje dela na kasnejšem uradniškem delovnem mestu.
Pripravniška doba traja 10 mesecev. Pripravnik bo pripravništvo sklenil z opravljanjem državnega izpita iz javne uprave, ki je
sestavni del pripravništva.
Delo se opravlja na sedežu Direktorata
za upravne notranje zadeve, Beethovnova
3, Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-73/2004.
2. Pripravnik – v Službi za informatiko.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba računalniške, organizacijske ali tehnične smeri.
Zaželena dodatna znanja, ki jih zahteva
delovno področje:
– znanje iz osnov programiranja,
– znanje enega od programskih orodij v
Windows okolju,
– poznavanje operacijskega sistema
Windows 2000 in XP.
Pripravništvo je namenjeno usposabljanju za samostojno opravljanje dela na kasnejšem strokovno tehničnem delovnem
mestu.
Pripravniška doba traja 8 mesecev.
Delo se opravlja na sedežu organa, Štefanova 2, Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-74/2004
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
dokazilo o izobrazbi.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, pri čemer
začne rok za prijavo teči z dnem objave, na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Služba za organizacijo in kadre, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
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Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno
delovno razmerje za čas opravljanja pripravništva.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 111-5/2005-1
Ob-2380/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za notranje zadeve na podlagi sklepa
Uradniškega sveta, številka 9064-72/2004 z
dne 12. 1. 2004, objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
upravne notranje zadeve v Ministrstvu za
notranje zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne ali pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
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področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za notranje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za upravne notranje
zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve
imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji
sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Štefanova 2.
Generalni direktor Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne
natečajne komisije, Nevenka Črešnar-Per-

gar, Aktiva invest, d.d., tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani
kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 111-4/2005/1
Ob-2381/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za notranje zadeve na podlagi sklepa
Uradniškega sveta, številka 9064-73/2004 z
dne 12. 1. 2005, objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
migracije v Ministrstvu za notranje
zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem družboslovne ali pravne
smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s
Standardi strokovne usposobljenosti, merili
za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je
določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije
– www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
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raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za
katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih
mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za notranje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, na
sedežu organa v Ljubljani, Štefanova 2.
Generalni direktor Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne

natečajne komisije, Franc Tomažič, Upravna
enota Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, tel.
05/728-06-51. Kandidatom, ki jih bo posebna
natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj,
bo predsednik posebne natečajne komisije
izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 111-3/2005/1
Ob-2382/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za notranje zadeve na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-36/2004 z
dne 12. 1. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
policijo in druge varnostne naloge v
Ministrstvu za notranje zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem družboslovne ali pravne
smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s
Standardi strokovne usposobljenosti, merili
za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je
določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije
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– www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za
katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih
mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za notranje zadeve
bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za policijo in druge
varnostne naloge v Ministrstvu za notranje
zadeve imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu
sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Štefanova 2.
Generalni direktor Direktorata za policijo
in druge varnostne naloge v Ministrstvu za
notranje zadeve bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
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Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Jože Romšek, Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana, tel.
01/478-82-76. Kandidatom, ki jih bo posebna
natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj,
bo predsednik posebne natečajne komisije
izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-2398/05
Na podlagi 59. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 2/04) Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni natečaj za prosti uradniški delovni
mesti:
občinski redar – 2 delovni mesti.
Za delovni mesti občinski redar je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu
občinski redar II in občinski redar I, izbrani
kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu
občinski redar II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/-ke, ki se bodo prijavili/-e na prosta delovna mesta, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– srednja splošna ali srednja strokovna
izobrazba,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit (strokovni izpit za imenovanje v naziv),
– poznati morajo poslovanje z dokumentarnim gradivom in delo z računalnikom,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o ustrezni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, oziroma izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
za imenovanje v naziv,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Za navedeni delovni mesti je kraj opravljanja dela na sedežu Mestne občine Novo
mesto, Novi trg 6, Novo mesto.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovni mesti kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za imenovanje v naziv
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pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto naveden izpit opravili/-e najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/-kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil in na podlagi pogovora s kandidati/-kami. Natečajna
komisija bo v razgovoru presojala:
– poznavanje Zakona o varnosti cestnega prometa in občinskega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto,
– poznavanje Zakona o prekrških,
– dosedanje delovne izkušnje,
– komunikacijske sposobnosti in
– smisel za delo s strankami.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS
oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Oddelek za splošne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom:
javni natečaj »občinski redar«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni/-e
v 8 dneh po izbiri. Izbranima kandidatoma/kama bodo izdane upravne odločbe o izbiri,
drugim kandidatom/-kam pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani. Z izbranima kandidatoma/-kama bomo po dokončnosti
odločb o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom.
Informacije o javnem natečaju je
mogoče dobiti vsak delovni dan na tel.
07/39-39-220.
Mestna občina Novo mesto
Ob-2399/05
Na podlagi 59. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 2/04) Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
svetovalec za odmero samoprispevka.
Za delovno mesto svetovalec za odmero
samoprispevka je določeno, da se naloge
opravljajo v nazivu svetovalec III, II in I,
izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v
nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog
podobne zahtevnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/-ke, ki se bodo prijavili/-e na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
(strokovni izpit za imenovanje v naziv),
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznati morajo poslovanje z dokumentarnim gradivom in delo z računalnikom,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,

– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, oziroma izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
za imenovanje v naziv,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela na sedežu Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita za imenovanje v naziv
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto naveden izpit opravili/-e najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/-kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil in na podlagi pogovora s kandidati/-kami. Natečajna
komisija bo v razgovoru presojala:
– poznavanje zakonodaje na področju
lokalne samouprave,
– poznavanje zakonodaje na področju
samoprispevka,
– poznavanje Zakona o splošnem upravnem postopku,
– dosedanje delovne izkušnje,
– komunikacijske sposobnosti in smisel
za delo s strankami.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS
oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Oddelek za splošne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom:
javni natečaj »svetovalec za odmero samoprispevka«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni/-e
v 8 dneh po izbiri. Izbranemu kandidatu/-ki
bo izdana upravna odločba o izbiri, drugim
kandidatom/-kam pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/-ko
bomo po dokončnosti odločb o izbiri sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
Informacije o javnem natečaju je
mogoče dobiti vsak delovni dan na tel.
07/39-39-220.
Mestna občina Novo mesto
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Št. 35/2005
Ob-2400/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
svetovalca v Sektorju za povezovanje
trga in poklicno izobraževanje v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka visoko strokovna izobrazbo oziroma 8 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) ali
izjava kandidata,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) ali izjava kandidata.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kadrovska
služba,
Kotnikova
5,
1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je
mogoče dobiti v Kadrovski službi, pri Tadeji
Pušnar na tel. 478-33-70.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-2413/05
Zdravstveni dom Koper, Svet zavoda,
razpisuje delovno mesto
strokovnega vodje zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 14
dni po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, z
oznako na ovojnici »Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Zdravstveni dom Koper

Št. 111-02-1-14/2004-01-924 Ob-2415/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest v Davčni upravi RS:
Na Davčnem uradu Celje
1. Višji referent v oddelku za davčno
inšpiciranje.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih
višji referent III, višji referent II ali višji referent I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit.
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Celje, izpostava
Celje
2. Davčni kontrolor v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Koper
3. Vodja referata – višji svetovalec v
referatu za ﬁzične osebe.
Delovno mesto se lahko izvaja v nazivih
višji svetovalec III ali višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki
se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– višja raven znanja jezika narodne
skupnosti.
Na Davčnem uradu Kranj
4. svetovalec – izterjevalec v oddelku
za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec-izterjevalec III, svetovalecizterjevalec II ali svetovalec-izterjevalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– poseben strokovni izpit za davčnega
izterjevalca,
– preizkus za vodenje prekrškovnega
postopka in izdajo plačilnega naloga.
Na Davčnem uradu Ljubljana
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5. pripravnik – svetovalec v referatu
za odmero in kontrolo velikih in srednjih
pravnih oseb.
6. pripravnik – svetovalec v oddelku
za odmero in kontrolo ﬁzičnih oseb, ki
opravljajo dejavnost, tujcev in informiranje.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist ali
– diplomirani upravni organizator.
Na DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana
Bežigrad
7. referent za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo
in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Vič
Rudnik
8. svetovalec.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Maribor
9. pripravnik – svetovalec v oddelku
za davčno inšpiciranje.
10. pripravnik – svetovalec v referatu
za kontrolo in odmero davkov in drugih
dajatev.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela: diplomirani
ekonomist.
Na Davčnem uradu Nova Gorica
11. vodja oddelka – višji svetovalec v
oddelku za splošne zadeve.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III ali višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Na Davčnem uradu Novo mesto
12. svetovalec – kontrolor v referatu
za samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Ptuj
13. pripravnik – svetovalec v oddelku
za odmero in kontrolo.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela: univerzitetni
diplomirani pravnik.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega posebnega strokovnega izpita za davčnega izterjevalca, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja za izterjevalca.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom lahko izbrani kandidat
opravi naknadno.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter 2. odst. 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom za delovna mesta
pod št. 5, 6, 9, 10 in 13 bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je
za čas 10 mesečnega pripravništva.
Z ostalimi izbranimi javnimi uslužbenci
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4mesečnim poskusnim delom za delovna
mesta pod št. 3, 4, 8, 11, 12 ter 2- mesečnim
poskusnim delom za delovna mesta pod št.
1, 2 in 7.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje (za delovna
mesta pod št.: 1-4, 7, 8, 11, 12).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bodo
navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Celje, Ljubljanska
1a, 3000 Celje,
– pod št. 2: DURS, DU Celje, Izpostava
Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– pod št. 3: DURS, DU Koper, Ferrarska
30, 6000 Koper,
– pod št. 4: DURS, DU Kranj, Slovenski
trg 2, 4000 Kranj,
– pod št. 5-6: DURS, DU Ljubljana,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 7: DURS, DU LJ, Izp. Ljubljana
Bežigrad, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
– pod št. 8: DURS, DU LJ, Izp. Ljubljana
Vič Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad
14, 1000 Ljubljana,
– pod št. 9-10: DURS, DU Maribor, Svetozarevska 9, 2000 Maribor,
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– pod št. 11: DURS, DU Nova Gorica, Ul.
Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,
– pod št. 12: DURS, DU Novo mesto,
Kandijska c. 21, 8000 Novo mesto,
– pod št. 13: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1-2: Staša Jančič, tel.
03/423-61-72,
– pod št. 3: Suzana Hrovat, tel.
05/610-80-10,
– pod št. 4: Marja Štromajer, tel.
04/237-11-29,
– pod št. 5-8: Marjana Obermajer, tel.
01/47-44-285,
– pod št. 9-10: Helena Falež, tel.
02/235-20-02,
– pod št.: 11: Olga Fajt, tel.
05/336-56-02,
– pod št. 12: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90,
– pod št. 13: Katja Perko Vugrinec, tel.
02/748-23-26.
Davčna uprava RS
Ob-2416/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za delo, družino in socialne zadeve na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
9064-36/2004 z dne 10. 1. 2005, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem družboslovne ali pravne
smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;

– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.gov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za
katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj
3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju
enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za delo, družino in
socialne zadeve bo izbranega kandidata za
generalnega direktorja Direktorata za trg
dela in zaposlovanje v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, na
sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za trg dela
in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve bo najkasneje v
petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
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programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenije, Šmartinska 152a, Ljubljana, tel. 051/440-170. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-2418/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za delo, družino in socialne zadeve na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
9064-36/2004/2 z dne 12. 1. 2005, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
socialne zadeve v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem družboslovne ali pravne
smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-

ganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.gov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za
katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj
3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju
enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za delo, družino in
socialne zadeve bo izbranega kandidata za
generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
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Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Upravna
enota Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, tel.
05/728-06-51. Kandidatom, ki jih bo posebna
natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj,
bo predsednik posebne natečajne komisije
izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-2419/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za delo, družino in socialne zadeve na
podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka
9064-36/2004/1 z dne 17. 1. 2005, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
družino v Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.gov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za
katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj
3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih v javnem ali zasebnem sektorju
enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za delo, družino in
socialne zadeve bo izbranega kandidata za
generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za družino
v Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo
v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o
izbiri.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 103-2/2005-3
Ob-2434/05
Na podlagi drugega odstavka 191. člena,
prvega odstavka 27. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za
zdravje na podlagi sklepa Uradniškega
sveta številka 9064-74/2004 z dne 12. 1.
2005, objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Uprave Republike Slovenije
za varstvo pred sevanji.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem medicinske ali druge
ustrezne naravoslovne smeri;
– 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;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjava o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-

ganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali/in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za zdravje bo izbranega kandidata za direktorja Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu podsekretarja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
z možnostjo napredovanja v naziv sekretar
na sedežu organa v Ljubljani, Parmova 33.
Direktor Uprave Republike Slovenije za
varstvo pred sevanji bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija
glede na strokovno usposobljenost ocenila
kot primerne za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati
bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za zdravje
Št. 103-3/2005-3
Ob-2435/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za zdravje na podlagi sklepa Uradniškega sveta, številka 906-34/2004/2 z dne
12. 1. 2005, objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
javno zdravje v Ministrstvu za zdravje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
medicinske smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;

– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjava o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali/in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
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Na predlog ministra za zdravje bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za javno zdravje v Ministrstvu za
zdravje imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu
sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Štefanova 5.
Generalni direktor Direktorata za javno
zdravje v Ministrstvu za zdravje bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Zdravko Melanšek, Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 041/646-411. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku
8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za zdravje
Št. 103-4/2005-3
Ob-2437/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) minister za zdravje na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 906-34/2004/1 z dne
12. 1. 2005, objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
zdravstveno varstvo v Ministrstvu za
zdravje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
medicinske smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
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– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjava o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali/in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za zdravje bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Štefanova 5.
Generalni direktor Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-83-30. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo
v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o
izbiri.
Ministrstvo za zdravje
Št. 105-04-2/2005
Ob-2530/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
pravosodje na podlagi sklepa Uradniškega
sveta, številka 9064-43/2004 z dne 12. 1.
2005, objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
mednarodno sodelovanje v Ministrstvu
za pravosodje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne ali druge družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/03 in
906-2/03-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za pravosodje bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za mednarodno sodelovanje v Ministrstvu za pravosodje imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, na
sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za mednarodno sodelovanje v Ministrstvu za pravosodje bo najkasneje v petnajstih mesecih od
imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in
druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Marko Starman, Ministrstvo za okolje in prostor, tel. 01/478-73-52.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani
kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.
Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje
Št. 105-04-2/2005
Ob-2531/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
pravosodje na podlagi sklepa Uradniškega
sveta, številka 9064-42/04 z dne 12. 1. 2005,
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/03 in
906-2/03-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
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Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za pravosodje bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za pravosodno upravo v
Ministrstvu za pravosodje imenovala Vlada
Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, na
sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje
bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne
natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za notranje zadeve, tel.
01/426-30-57. Kandidatom, ki jih bo posebna
natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj,
bo predsednica posebne natečajne komisije
izdala odločbo, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje
Št. 105-04-1/2005
Ob-2532/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
pravosodje na podlagi sklepa Uradniškega
sveta, številka 9064-41/04 z dne 12. 1. 2005,
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
zakonodajo s področja pravosodja v
Ministrstvu za pravosodje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
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– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/03 in
906-2/03-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma
dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
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– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na
področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za pravosodje bo
izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja
pravosodja v Ministrstvu za pravosodje imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z
možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni direktor Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu
za pravosodje bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru
štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, dr. Gregor Virant, Ministrstvo za javno upravo, tel. 01/478-83-30.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani
kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.
Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje
Št. 102-03/05-3
Ob-2533/05
Na podlagi 56. člena, drugega odstavka
70. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02) Občina Veržej, Ulica
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, objavlja
prosto delovno mesto
pripravnika (m/ž) za usposabljanje za
delo na strokovno-tehničnem delovnem
mestu in za opravo strokovnega izpita iz
poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Pripravnik se bo usposabljal za delo na
strokovno – tehničnem delovnem mestu
analitik – dokumentalist IV v Občinski upravi
občine Veržej.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo višjo strokovno izobrazbo
– komercialist,
– aktivno morajo obvladati slovenski
jezik,
– znanje svetovnega tujega jezika
– zahtevana računalniška znanja (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov),
– imeti mora vozniški izpit B kategorije.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– kratek življenjepis,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo delo opravljal/a v prostorih Občine Veržej, Ulica bratstva
in enotnosti 8, 9241 Veržej, kot pripravnik za
določen čas 6 mesecev s polnim delovnim
časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na strokovno – tehnično delovno
mesto analitik – dokumentalist IV.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in
enotnosti 8, 9241 Veržej, s pripisom »razpis
– pripravnik«, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od
dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje
RS.
Vse prijavljene kandidate/-ke bomo o
izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 02/584-44-86 (Melita
Moravec).
Občina Veržej
Ob-2559/05
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
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Sektorju za razvrščanje, objavo
in spremljanje harmonizacije.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. 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;
– francoski jezik morajo obvladati na višji
ravni.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– ki so se dodatno izobraževali/e na
področju prava EU;
– z znanjem drugih jezikov držav članic EU;
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– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
IV. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– 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 potrdila o pridobljeni izobrazbi (diplome, pridobljene v RS ali nostriﬁcirane tuje diplome),
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti iz točke II (znanje angleškega jezika in znanje francoskega
jezika) in točke III.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 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
pripravnik v sektorju za razvrščanje, objavo
in spremljanje harmonizacije.«
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo
izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna
odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani/e. Z izbranim/o
kandidatom/ko bomo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
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. 111-12/05-0515
Ob-2669/05
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 Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-4/05-0515
Ob-2670/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki bosta
dodeljena na delo na Vrhovno sodišče
Republike Slovenije za čas treh let.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne

pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-10/05-0515
Ob-2671/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
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
Št. 360-03-0002/2005-500
Ob-2051/05
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
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. 13 v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka Čečovje 54 v skupni
izmeri 47,60 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: 2,25 m2
I. nadstropje:
– soba: 17,12 m2
– soba: 10,72 m2
– kuhinja: 8,18 m2
– kopalnica + WC: 3,78 m2
– predsoba: 5,55 m2
Skupaj: 47,60 m2
3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 4,726.110,30 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
Čečovje 54 – 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;
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– 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.
Občine Ravne na Koroškem
Ob-2414/05
Tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled
d.o.o. – v likvidaciji, Kajuhova c. 1, 4260
Bled, objavlja na podlagi določil Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 45/01, 59/01 in 93/02) ter sklepa likvidacijskega upravitelja z dne 21. 12. 2004
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
stvarnega premoženja v lasti Tovarne
čipk, vezenin in konfekcije Bled, d.o.o. –
v likvidaciji
1. Predmet prodaje so:
a) zemljišča:
– parc. št. 111/1, travnik v izmeri 3.728,50
m², vpisana pri vl. št. 1359 k.o. Želeče;
– parc. št. 319/1, travnik v izmeri
2.150 m², vpisana pri vl. št. 825 k.o.
Želeče;
– parc. št. 319/8; cesta v izmeri 6 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
– parc. št. 319/10, cesta v izmeri 56 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
– parc. št. 288/2, dvorišče v izmeri
100 m², vpisana pri vl. št. 226 k.o. Ribno;
– parc. št. 288/5; dvorišče v izmeri
235 m², vpisana pri vl. št. 226 k.o. Ribno;
– parc. št. 319/10, cesta v izmeri 56 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
b) stanovanjski in poslovni objekti:
– 31/50 solastništva poslovno stanovanjskega objekta, adaptiranega do III. gr. faze,
stoječega na parcelni št. 104/1, vpisanega
pri vl. št. 1681 k.o. Vipava;
– zasedeno neproﬁtno enosobno stanovanje št. 9 v stanovanjski hiši Kajuhova 12,
Bled v izmeri 29,46 m²;
– zasedeno neproﬁtno dvosobno stanovanje št. 7 v stanovanjski hiši Kajuhova 12,
Bled v izmeri 45,95 m²;
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c) premično premoženje:
– stroji, orodje in naprave, ki so navedeni
v seznamu. Seznam je objavljen na spletni
strani
družbe
na
naslovu:
http://www.vezenine.si. Ponudniki lahko do
roka oddaje ponudb pošljejo zahtevek za
dostavo seznama tudi po elektronski pošti
na naslov: info@vezenine.si;
d) stvarne in druge pravice:
– prevzem leasinga za nakup nepremičnin:
– 479/1000 solastništva poslovnega
objekta, stoječega na parc. št. 112/7, vpisanega pri vl. št. 666 k.o. Želeče;
– 975/1000 solastništva poslovnega
objekta, stoječega na parc. št. 112/2, vpisanega pri vl. št. 1835 k.o. Želeče;
– 707/1000 solastništva funkcionalnega objekta (13 m²) in dvorišča (1309 m²),
stoječega na parc. št. 112/6, vpisanega pri
vl. št. 1836 k.o. Želeče;
2. Prodajalec bo vse navedeno stvarno
premoženje prodal kot zaključeno celoto (v
paketu) po načelu videno – kupljeno. Premično premoženje se prodaja fco prostori
družbe Vezenine Bled d.o.o. – v likvidaciji na
naslovu Kajuhova cesta 1, 4260 Bled.
3 Izhodiščna cena za celoten paket na
podlagi cenitve sodnih cenilcev in izvedencev znaša 243,677.499 SIT. V izhodiščni
ceni ni zajet davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na
poslovni račun podjetja Vezenine Bled d.o.o.
– v likvidaciji št. 07000-0000045874, sklic
00-1007 varščino v višini 10% izhodiščne
cene. Izbranemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo varščina brezobrestno
vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje podatke:
a) Fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti ime in priimek,
naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno
številko, številko transakcijskega računa in
ponujeno ceno (ne sme biti nižja od izhodiščne cene), priložiti pa morajo tudi fotokopijo osebnega dokumenta in dokazilo o
plačilu varščine, samostojni podjetniki pa
tudi izpis iz registra Davčne uprave RS.
b) Pravne osebe morajo v ponudbi navesti naziv in sedež, davčno številko, matično
številko, številko transakcijskega računa,
podpisnika pogodbe in ponujeno ceno (ne
sme biti nižja od izhodiščne cene), priložiti
pa morajo tudi izpisek iz sodnega registra
(ne starejši od 30 dni) in dokazilo o plačilu
varščine.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponudbena cena. O
najugodnejšemu ponudniku bo odločal likvidacijski upravitelj družbe Vezenine Bled
d.o.o. – v likvidaciji. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni pisno.
8. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe in izstavitve računa. Poleg kupnine je kupec dolžan
plačati tudi pripadajoči davek, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa v
zemljiško knjigo.
9. Prodajalec lahko ustavi začeti postopek prodaje stvarnega premoženja do skle-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačane kavcije. Predmetna ponudba
je za prodajalca nezavezujoča in se lahko
odloči, da nobene od prispelih ponudb ne
sprejme.
10. Vsa dodatna pojasnila o nepremičnem in premičnem premoženju, ki je predmet prodaje, lahko interesenti dobijo na
sedežu družbe Vezenine Bled d.o.o. – v
likvidaciji, Kajuhova cesta 1, 4260 Bled, tel.
04/572-94-00.
11. Ponudniki morajo pisne ponudbe
predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov:
Vezenine Bled d.o.o. – v likvidaciji, Kajuhova cesta 1, 4260 Bled, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup premoženja«.
Rok za oddajo ponudb je 8 dni po tej
objavi.
Likvidacijski upravitelj družbe
Vezenine Bled d.o.o. – v likvidaciji
Ob-2668/05
Vabilo
na prvo prostorsko konferenco za
občinski lokacijski načrt
Vabimo vas, da se udeležite prve prostorske konference, ki jo sklicuje Občina
Dobrova – Polhov Gradec na osnovi
28. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02, popravek
8/03), ki bo v ponedeljek, dne 14. februarja
2005, s pričetkom ob 10. uri v prostorih
gasilskega doma na Dobrovi.
Na prostorski konferenci bo predstavljen
osnutek programa priprave občinskega
lokacijskega načrta za območje urejanja VP
8/2, ki je namenjeno obrtno podjetniški, proizvodni, poslovni in trgovinski dejavnosti ter
stanovanjskim površinam.
Na prostorsko konferenco so vabljeni
zainteresirani predstavniki gospodarstva,
interesnih združenj, nosilci urejanja prostora
ter predstavniki organizirane javnosti.
Udeleženci prostorske konference, ki
predložijo dokazilo, da zastopajo organ,
organizacijo, društvo ali drugo pravno
osebo, lahko na prostorski konferenci dajo
svoja priporočila in usmeritve v zvezi s pripravo občinskega lokacijskega načrta, v
pisni obliki ali ustno na zapisnik.
Osnutek programa priprave občinskega
lokacijskega načrta je na vpogled na sedežu
Občine Dobrova – Polhov Gradec, Ulica
Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, od
26. januarja 2005 dalje med uradnimi
urami:
– v ponedeljek in petek od 8. do 12.
ure,
– v sredo od 8. do 12. in od 14. do 16.
ure.
Občina Dobrova – Polhov Gradec

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-14/2004-02007
Ob-2056/05
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila osnovne organizacije sindikata
ZSSS Eurest d.o.o. Ljubljana, obrat
Perutnina Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega
izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov
pod zaporedno številko 87, se vzamejo iz

hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo iz evidence statutov.
Št. 121-17/2004-1532
Ob-2057/05
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila sindikata ZSSS Iskra restavracija
Kranj, s sedežem Savska Loka 1, Kranj, z
dne 8. 10. 2004.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 181.
Ob-2109/05
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila Sindikata osnovne organizacije
Osnovne šole Videm.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega
izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov
pod zaporedno številko 65, se vzamejo iz
hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo iz evidence statutov.
Št. 028-20/2004-02007
Ob-2110/05
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila Konference sindikatov Kmetijski
Kombinat Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega
izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov
pod zaporedno številko 49, se vzamejo iz
hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo iz evidence statutov.
Št. 028-18/2004-02007
Ob-2111/05
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Sindikata zdravstva in
socialnega skrbstva, Dom upokojencev
Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.
Naziv pravil: Pravila organizacije sindikata v zavodu.
Ime sindikata: Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva, Dom upokojencev
Ptuj.
Sedež sindikata: Volkmerjeva 10, 2250
Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega
izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 111.
3. Matična številka Sindikata zdravstva
in socialnega skrbstva, Dom upokojencev
Ptuj je: 1949373.
Št. 024-3/2004
Ob-2384/05
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. 101-2/2005
Ob-2385/05
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Krško pod zap. št. 31, z
matično številko 5202612, kjer je vpisan
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikat vzgojno varstvenega zavoda Krško, se vpiše novi sedež
sindikata, in sicer: Prešernova 13, Krško.
Št. 001-1/2005-0338
Ob-2386/05
Upravna enota Žalec je dne 21. 1. 2005
iz evidence statutov sindikatov izbrisala
hrambo statuta sindikata, vpisanega v evidenco pod zaporedno številko 13, Sindikat
Osnovne šole Nade Cilenšek Griže, Griže
1/A, Griže.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 101-2/2005
Ob-2387/05
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, upravne naloge in skupne
zadeve, je dne 20. 1. 2005 v evidenco statutov sindikatov v Upravni enoti Lendava
pod št. 55 vpisal Pravila Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat družbe Nafta-Geoterm d.o.o., s
sedežem v Lendavi, Mlinska 5. Z dnem
izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke
izreka postane sindikat pravna oseba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-65/04-3
Ob-2566/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
24. 1. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta
Zore Perello – Godina 2, Koper, in Open
Ad, AG, Grabenstrasse 32, Zug, Švica,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe Open
Ad s strani družbe Istrabenz na podlagi
pogodbe o povečanju osnovnega kapitala
navedene družbe, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-2065/05
Ime medija: Moj malček.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,
Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%), Matjaž
Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek,
direktorica.
Ob-2066/05
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100% lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Ivanuša.
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Št. 101-3/2005
Ob-2388/05
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, upravne naloge in skupne
zadeve, je dne 20. 1. 2005 v evidenco statutov sindikatov v Upravni enoti Lendava
pod št. 56 vpisal Pravila Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat družbe Nafta-Strojna d.o.o., s sedežem v Lendavi, Mlinska 5. Z dnem izdaje
odločbe o hrambi pravil iz 1. točke izreka
postane sindikat pravna oseba.

Št. 101-1/2005
Ob-2389/05
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, upravne naloge in skupne
zadeve, je dne 20. 1. 2005 v evidenco statutov sindikatov v Upravni enoti Lendava
pod št. 54 vpisal Pravila Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat družbe Nafta-Petrochem d.o.o., s
sedežem v Lendavi, Mlinska 5. Z dnem
izdaje odločbe o hrambi pravil iz 1. točke
izreka postane sindikat pravna oseba.

Ob-2102/05
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva
cesta 2a, 3320 Velenje.
Oba medija se ﬁnancirata iz lastnih
virov.
Več kot 5% odstotkov glasovalnih pravic
in kapitala imajo: Naš čas, d.o.o. 34,51%,
Boris Zakošek 14,87%, Mira Zakošek
8,16%, Stane Vovk 7,67%, Mitja Čretnik
6,55%, Nina Jug 5,31%.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.

– Špacapan Črtomir, Ul. 25. maja 3, 5000
Nova Gorica (16,762%),
– Šuligoj Alfred, Podmark 2, 5290 Šempeter pri Gorici (5,0290%),
– Šuligoj David, Podmark 2, 5290 Šempeter pri Gorici (20,115%),
– Lozej Davorin, Ul. Klementa Juga 10,
5250 Solkan (51,000%).
Direktor: Marko Vuksanovič.

Št. 2
Ob-2115/05
Ime medija: Revija Aura.
Izdajatelj: Aura, d.o.o., Ljubljana, Stari
trg 4, 1000 Ljubljana.
Lastnica: Daja Kiari (100%).
Odgovorna urednica: Daja Kiari, univ.
dipl. psih.
Viri ﬁnanciranja: naročnina, kolportažna
prodaja, oglaševanje.
Število zaposlenih: 2.
Znesek osnovnega kapitala: 2,500.000
SIT.
Ob-2127/05
Financiranje z oglaševanjem, delno iz
občinskega proračuna.
100% lastnik radijske postaje Zeleni val
je Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem
21/A, 1290 Grosuplje (Alpe Adria Zeleni val
d.o.o., Spodnja Slivnica 16, Grosuplje).
Seznam programskega sveta posredovan Ministrstvu za kulturo.
Ob-2361/05
Ime medija: Pikapolonica.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,
Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%), Matjaž
Markič, Gosposka ulica 4, Ljubljana (50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek,
direktorica.
Ob-2383/05
Firma pravne osebe (izdajatelj): Radio
Robin radijska dejavnost d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 12, 5000 Nova Gorica.
Program: Radio Robin.
Vir ﬁnanciranja: ekonomska propaganda
(reklamni oglasi).
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot 5%
kapitala družbe:
– Gregorič Darija, Rutarjeva ulica 8,
5000 Nova Gorica (7,094%),

Ob-2562/05
Seznam ﬁzičnih oseb oziroma ﬁrm, ki
imajo v našem premoženjskem stanju najmanj 5 odstotni delež kapitala ali najmanj 5
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic na dan 31. 12. 2004:
– DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
– Vurušič Jana, Celovška 44, Ljubljana,
– Zvon DVA Holding, Slovenska 27,
Maribor,
– Zvon ENA, Holding, Slovenska 27,
Maribor.
Uprava: mag. Ladislav Jalševac.
Nadzorni svet: mag. Robert Krajnik, Ada
de Costa Petan, Jana Vurušič.

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-2534/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa skupščine družbe Pako podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o., s sedežem Obrtna ulica 5,
Dobova, dne 15. 12. 2004, ki je vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Krškem
pod vl. št. 1/02034/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Pako podjetje za
proizvodnjo in trgovino d.o.o. v višini
400,000.000 SIT se zaradi ustreznejšega
razmerja med sestavinami kapitala in zaradi
izstopa družbenika zniža za znesek
200,000.000 SIT tako, da osnovni kapital po
zmanjšanju znaša 200,000.000 SIT.
Poziva se vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe
Pako d.o.o.
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Sklici skupščin
Ob-2137/05
Uprava delniške družbe Hoja d.d., Ljubljana, sklicuje
skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 8. marca 2005 ob 12. uri v
poslovnih prostorih družbe, Žagarska ulica 5,
Škoﬂjica, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se izvolijo predlagani organi
skupščine: predsednik skupščine in preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Letno poročilo družbe za leto 2003 –
informacija o poslovanju družbe s podelitvjo
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za 2003 in o preteklem poslovanju družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2003.
3. Imenovanje revizorja družbe za
poslovno leto 2004 in 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovni leti 2004 in 2005 se imenuje revizijska družba Ripro, družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o.. Velenje.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Spremeni se ﬁrmska označba
družbe, ki se po novem glasi: Hoja, lepljene
konstrukcije in žaga, d.d.; Skrašana ﬁrma
družbe se glasi: Hoja, d.d.
5.2. Spremeni se sedež družbe, ki se po
novem glasi: Žagarska ul. 5, 1291 Škoﬂjica.
5.3. Razširi in s standardno klasiﬁkacjo
dejavnosti se uskladi dejavnost družbe, kot
to izhaja iz 4. člena novega statuta družbe.
5.4. Družba ima odobreni kapital v višini
45,000.000 SIT.
5.5. Zaradi uskladitve z ZGD in z upoštevanjem na današnji skupščini sprejetih sklepov o spremembi ﬁrme, sedeža in dejavnosti družbe ter zaradi določitve odobrenega
kapitala družbe se sprejmejo spremembe in
dopolnitve v vseh členih statuta, tako da se
sprejme novo besedilo statuta v prečiščenem besedilu, ki je priloga tega sklepa.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
vsak delovni dan v tednu med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki jih vljudno prosimo, da
svojo udeležbo na skupščini priglasijo družbi
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Hoja, d.d.
uprava družbe
Janez Cimperman
Ob-2362/05
Na podlagi 41. člena statuta družbe d.d.
uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
Mineral d.d. Ljubljana, Letališka c. 5,
ki bo v sredo, 2. marca 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 5, v
sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Stanka Japundža in
Olga Trbovc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisnih
odstopnih izjav, se z dnem skupščine razrešita člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev Martin Lugarič in dr. Teo Zor.
Skupščina z dnem 2. 3. 2005 izvoli
Viljema Tisnikarja in Jožico Saksida za nova
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
direktor
Boris Lasić, u.d.i.a.

stvene zavarovalnice, d.v.z., z dne 15. 4.
2003, predsednik skupščine mag. Branko
Pavlin in namestnik predsednika Oskar
Salecl.
2) Za preštevalki glasov se imenujeta
Katarina Ogorevc in Irena Ilešič Čujovič, za
zapisnikarico Nastja Buh.
3) Za notarko skupščine se imenuje
Erika Braniselj.
2. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta Vzajemne.
Predlog sklepa:
(1) Skupščina se seznani z odstopom
člana nadzornega sveta Vzajemne, Bojana
Petana.
(2) Za člana nadzornega sveta, predstavnika članov družbe, skupščina na predlog nadzornega sveta namesto člana Bojana
Petana, ki je odstopil, za preostanek njegovega mandatnega obdobja izvoli dr. Jožeta
Benčino.
3. Predlog izjave skupščine o dejavnosti
Vzajemne.
Predlog sklepa:
(1) Skupščina sprejme izjavo skupščine
o dejavnosti Vzajemne, ki je kot priloga
sestavni del tega sklepa.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled članom skupščine na sedežu
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.,
Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu
uprave, vsak dan od 9. do 12. ure.
Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi članov skupščine so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Na skupščini odločajo člani skupščine o
objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo
potekala skupščina, bo za člane skupščine
odprt pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine. V tem času bo potekala identiﬁkacija članov skupščine in razdeljevanje glasovnic.
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 15. uri. V drugem sklicu bo skupščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj 13 članov skupščine.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik uprave
Marko Jaklič
namestnica predsednika
nadzornega sveta
Darinka Virant

Št. 14/2005
Ob-2363/05
V skladu s 25. členom statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta

Ob-2368/05
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe Projekt MR Inženiring d.d., Celje, Aškerčeva
ulica 14, uprava sklicuje

5. redno skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.,
ki bo v sredo, dne 2. 3. 2005, ob 14. uri,
v prostorih Hotela Lev, Vošnjakova ulica 1,
Ljubljana (dvorana Karantanija).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1) Ugotovi se, da je v skladu z imenovanjem predsednika in namestnika skupščine
na 1. seji redne skupščine Vzajemne zdrav-

10. redno skupščino
družbe Projekt MR Inženiring,
ekonomsko svetovanje, trgovina d.d.,
Celje, Aškerčeva ulica 14,
ki bo dne 1. 3. 2005 ob 10. uri v pisarni
notarja Stanislav Bohinc, ulica Vita Kraigherja 1, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa je: za predsednika skupščine se izvoli Marijo Žigon.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc.
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2. Imenovanje
nadzornega
sveta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je priloženo temu vabilu.
Delničar oziroma njegov zakoniti zastopnik se na skupščini izkaže z osebnim dokumentom, morebitni pooblaščenec pa še s
pooblastilom za udeležbo in glasovanje na
skupščini.
Projekt MR Inženiring d.d., Celje
uprava
Darja Erhatič, direktorica

Zavarovanja
SV 75/2005
Ob-2675/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Ljubljane, opr. št. SV 75/2005 z dne
20. 1. 2005, je bil poslovni prostor v skupni
izmeri 159 m2, ki obsega pisarne in skladišče v pritličju poslovne stavbe, stoječe na
parc. št. 318/101, k.o. Suha, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču k
tej stavbi, last kreditojemalca Tarantela,
d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Celovška
189, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 12. 2004, zastavljeno v korist Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, z matično številko 5706491, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
113.000 EUR, s pp.
SV 93/2005
Ob-2676/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Ljubljane, opr. št. SV 93/2005 z dne
25. 1. 2005, je bilo stanovanje št. 4, v
skupni izmeri 63,78 m2, v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Frankovo
naselje 61, 4220 Škofja Loka, stoječega na
parc. št. 92/3, k.o. Stari Dvor, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču k
tej stavbi, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 11. 2004, last kreditojemalca Jurija Lokarja in solidarne porokinje
Marlin Gulan Lokar, oba sanujoča Albrehtova ulica 14, 1291 Škoﬂjica, vsakega do
1/2, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, z
matično številko 1430564, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 93.900 EUR, s
pp.
SV 43/2005
Ob-2677/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-43/2005 z dne
25. 1. 2005, je bilo enosobno stanovanje
na Jerebovi ulici 3a, Novo mesto, ki sestoji
iz ene sobe, kuhinje, sanitarij in drugih
prostorov v skupni izmeri 33,70 m2, na
parc. št. 1262, k.o. Novo mesto in je last
Marjane Vidic, rojena 10. 2. 1950, Jerebova ulica 3A, 8000 Novo mesto, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,500.000 SIT, s
pripadki.

SV 42/05
Ob-2678/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila
iz Žalca, opr. št. SV 42/05 z dne 21. 1.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
18, v četrtem nadstropju stanovanjske
stavbe na Polzeli, Polzela 210, v izmeri
73,30 m2, stoječe na parc. št. 617, vpisane
v vložku št. 1129 k.o. Polzela, last kreditojemalca Ožir Marka in zastaviteljice Ožir
Neže, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 5. 1993, sklenjene med Polzelo
Tovarno nogavic d.d., kot prodajalko in kreditojemalcem in zastaviteljico, kot kupcema, zastavljena v korist upnice Banke
Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve na podlagi pogodbe o kreditu v znesku 7,000.000 SIT, z zapadlostjo
zadnjega obroka 30. 4. 2015, s pogodbeno
obrestno mero 3,20% in skupno letno efektivno obrestno mero, ki na dan sklenitve te
pogodbe znaša 7,11 odstotkov in z vsemi
pripadki ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 100/2004
Os-2059/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 100/2004 sklep z dne 17. 1.
2005:
I. To sodišče je dne 16. 9. 2004 ob 8.27
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnico – samostojno podjetnico: Užmah Brigita s.p.,
Trgovina z vozili, Bukovžlak 8, Teharje,
z dne 16. 9. 2004 in je dne 17. 1. 2005 ob
9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnico – samostojno podjetnico: Užmah Brigita s.p., Trgovina z vozili, Bukovžlak 8,
Teharje (matična številka: 5581872, ID št.
za DDV: SI53445244).
Odslej se ﬁrma glasi: Užmah Brigita
s.p., Trgovina z vozili, Bukovžlak 8, Teharje
(matična številka: 5581872, ID št. za DDV:
SI53445244) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v
teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
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katerega njihova terjatev ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa
morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk
(38.000 SIT) ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-10000405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. maja 2005 ob 12.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 17. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2005
St 138/2004
Os-2061/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 138/2004 sklep z dne 17. 1.
2005:
I. To sodišče je dne 17. 11. 2004 ob
14.55 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Montaža ogrevalnih naprav Jožef Pečovnik s.p., Dol 28, Gornji Grad, z dne 17. 11.
2004 in je dne 17. 1. 2005 ob 10. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Montaža
ogrevalnih naprav Jožef Pečovnik s.p., Dol
28, Gornji Grad (matična številka: 5135908,
ID št. za DDV: SI85803626).
Odslej se ﬁrma glasi: Montaža ogrevalnih naprav Jožef Pečovnik s.p., Dol 28,
Gornji Grad (matična številka: 5135908, ID
št. za DDV: SI85803626) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11 42153-7110006-13800405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. aprila 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 17. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2005
St 128/2004
Os-2062/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 128/2004 sklep z dne 17. 1.
2005:
I. To sodišče je dne 3. 11. 2004 ob 13.15
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Transport Roman Kerin s.p., Pod Lipami 34,
Celje, z dne 25. 10. 2004 in je dne 17. 1.
2005 ob 12. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Transport Roman Kerin
s.p., Pod Lipami 34, Celje (matična številka: 5515978, ID št. za DDV:
SI31513654).
Odslej se ﬁrma glasi: Transport Roman
Kerin s.p., Pod Lipami 34, Celje (matična
številka: 5515978, ID št. za DDV:
SI31513654) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11 42153-7110006-12800405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. aprila 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 17. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2005
St 171/2004
Os-2067/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 171/2004 sklep z dne 17. 1.
2005:
I. To sodišče je dne 28. 12. 2004 ob
13.36 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
INCEPD, International Cereal Producer,
žitarski proizvodi d.o.o., Resljeva ulica
18, Celje, ki ga zastopa pooblaščenec
Dejan Gracer, odvetnik iz Celja z dne
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28. 12. 2004 in je dne 17. 1. 2005 ob 11. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
INCEPD, International Cereal Producer,
žitarski proizvodi d.o.o., Resljeva ulica 18,
Celje (matična številka: 1528319, davčna
številka: 96290935).
Odslej se ﬁrma glasi: INCEPD, International Cereal Producer, žitarski proizvodi
d.o.o., Resljeva ulica 18, Celje (matična
številka: 1528319, davčna številka:
96290935) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR
računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-17100405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. maja 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 17. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2005
St 152/2001
Os-2069/05
To sodišče je s sklepom St 152/2001 z
dne 14. 1. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Finance & Co d.o.o.
– v stečaju, Kotnikova 5, Ljubljana,
zaradi premajhne stečajne mase.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
St 261/2004
Os-2070/05
To sodišče je s sklepom St 261/2004
dne 17. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Elgro, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 9, matična številka 1467620.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Milan Vajda 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 13. 4. 2005 ob 12.30, soba 307A
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
St 155/2003
Os-2072/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 155/2003 z dne 13. 1. 2005 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Kompas
Aktiva d.o.o., Štefanova 15, 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 17. 1. 2005
St 222/2004
Os-2073/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Elitbau d.o.o., Trpinčeva
39, Ljubljana, za dne 14. 3. 2005 ob 10.15,
v sobi 321/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
St 244/2004
Os-2074/05
To sodišče je s sklepom z dne 26. 11.
2004 pod opr. št. St 244/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mizarstvo in steklarstvo Janez Nagode
s.p., Logatec, Tržaška cesta 64, matična
številka 5006282, šifra dejavnosti 20.300.
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
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po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave (26. 11. 2004).
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 upraviteljico prisilne poravnave je
določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
– U Trade d.o.o., Podskrajnik 65, Cerknica,
– Glasmik d.o.o., Cesta 25. junija 1/g,
Nova Gorica,
– Žagarstvo Janez Petrovčič s.p., Petkovec 41, Rovte,
– Marcel Kržišnik, Rovte 5, Rovte.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 26. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
St 37/2004
Os-2076/05
To sodišče je s sklepom St 37/2004 dne
17. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Liberta podjetje za trgovino in
turizem d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 7,
matična številka 1198491, šifra dejavnosti
51.150.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vida Gaberc, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 13. 4. 2005 ob 12.45, soba 307A
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
St 196/2004
Os-2077/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom BLJ Gerden d.o.o., Grosuplje, Toneta Kralja 1, za dne 9. 3. 2005
ob 12.30, v prostorih tukajšnjega sodišča,
Slovenska 41, deveto nadstropje, sejna
soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
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312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2005

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2005

St 91/2002

St 258/2004
Os-2082/05
To sodišče je s sklepom St 258/2004
dne 18. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Dermiz, proizvodnja in
trgovina d.o.o. Ljubljana, Ob železnici
16, matična številka: 5866456, šifra dejavnosti: 20.200, davčna številka: 39955729.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-1000339014
(sklic
na
št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 4. 2005 ob 11. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2005

Os-2078/05

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 91/2002 z dne 14. 1. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Iskra računalniki d.o.o. – v stečaju, Tržaška cesta
2, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2005
St 143/2004

Os-2079/05

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 143/2004 dne 17. 1. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Motoristični klub
Ribnčan, Škrabčev trg 25, Ribnica,
davčna številka 40734617, zaključilo stečajni postopek zaradi neobstoja stečajne
mase.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz registra društev pri Davčnem uradu Kočevje.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2005
St 273/2004

Os-2080/05

To sodišče je s sklepom St 273/2004
dne 18. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bon trgovina d.o.o. Ljubljana, Belokranjska 2, matična številka
5460646, šifra dejavnosti 11.030, davčna
številka: 15272079.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-1000339014
(sklic
na
št.
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 4. 2005 ob 11.15, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2005
St 205/2004

Os-2081/05

To sodišče je s sklepom St 205/2004
dne 18. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rajko Galun s.p., Triglavska 32, Ljubljana ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo zaradi premajhne
stečajne mase.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.

St 101/2004
Os-2083/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Tolar's d.o.o. Maribor – v stečaju, se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka, oziroma stečajne
mase sploh ni.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2005
St 205/2004
Os-2084/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 205/
2004 z dne 17. 1. 2005 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Costaferroviaria
proizvodnja in trgovina d.o.o., Maribor,
Preradovičeva ulica 22.
Odslej se dolžnikova ﬁrma glasi Costaferroviaria proizvodnja in trgovina d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Preradovičeva ulica 22,
njegova matična številka je 1277154, šifra
dejavnosti pa 35.200.
Za stečajno upraviteljico je določena
Alenka Gril, dipl. ekonomistka, stan. Lorbekova 17, Limbuš.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu na naslov tega sodišča, Sodna ulica
14, v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. K
vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne
takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT).
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Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 4.
2005 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 1. 2005
St 77/2004
Os-2085/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Trgovina Deteljica, Hedvika
Miglič s.p., Toledova 29, Ruše, v stečaju,
se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi.
2. Prekliče se narok za preizkus terjatev, razpisan za dne 23. 2. 2005 ob 9. uri
– soba št. 253/II tega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2005
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postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 4.
2005, ob 9.15, v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 1. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 1. 2005
St 32/2004
Os-2089/05
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Finkkk Firšt Nataša s.p., Kleparstvo,
krovstvo, ključavničarstvo, Runeč 14 – v
stečaju vas obveščamo, da je narok za
preizkus terjatev, ki je določen za dne 1. 3.
2005, ob 8.30, v sobi 26/II, tukajšnjega
sodišča, preklican in preložen na 6. april
2005, ob 11.15, soba 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 1. 2005

St 33/2004
Os-2087/05
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Kolo servis in prodaja koles in športnih
potrebščin d.o.o., Zechnerjeva 22, Ptuj,
vas obveščamo, da je narok za preizkus
terjatev, ki je določen za dne 1. 3. 2005, ob
9.15, v sobi 26/II, tukajšnjega sodišča, preklican in preložen na 6. april 2005, ob
10.45, soba 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 1. 2005

St 2/2005
Os-2090/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 2/2005 z dne 17. 1. 2005 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Lesna –
Tovarna stavbnega pohištva Radlje d.o.o.,
Spodnja Vižinga 68, Radlje ob Dravi,
matična številka dolžnika 5497493, davčna
številka 57576068, ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
– Straže d.o.o., Straže 125, Mislinja,
– Diamant d.o.o., Limbuška cesta 78/b,
Maribor,
– Kovinoplastika Lož d.d., Cesta
19. oktobra 57, Stari trg pri Ložu,
– Lesna-Jelka d.o.o., Mariborska 27,
Radlje ob Dravi,
– Dušan Merčnik, zaposlen pri LesniTovarni stavbnega pohištva Radlje d.o.o.,
kot delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Kos, odvetnik iz Raven na
Koroškem, Koroška cesta 14.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega
izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni, po izteku
tridesetdnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo, ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 1. 2005

St 38/2004
Os-2088/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 38/
2004 z dne 18. 1. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Wils trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Tomaž 15.
Odslej ﬁrma glasi: Wils trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Tomaž 15 – 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

St 235/2004
Os-2116/05
To sodišče je s sklepom St 235/2004
dne 19. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cvetković gradbenik in
ostali gostinstvo in trgovina d.n.o.,
Livada 14, Ljubljana, matična številka
5893577, davčna številka 71907254.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Janez Golob 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

St 37/2004
Os-2086/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 37/2004
z dne 18. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kancler Kabeska proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o., Osojnikova ulica 3, Ptuj.
Odslej ﬁrma glasi: Kancler Kabeska proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o., Osojnikova ulica 3, Ptuj – 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 10. uri, v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 1. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 1. 2005

objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-1000339014
(sklic
na
št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 4. 4. 2005 ob 10.30, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2005
St 202/2004
Os-2117/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 202/2004 z dne 21. 12. 2004 postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Okna
Nagode Mizarstvo in steklarstvo Logatec d.o.o., Tržaška cesta 64, Logatec,
ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2005
St 164/2004
Os-2118/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 164/2004 z dne 16. 12. 2004 predlog za
začetek postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom Citrus d.o.o., Dolenjska cesta
244, Ljubljana, zavrglo in postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2005
St 215/2004
Os-2119/05
To sodišče je s sklepom St 215/2004
dne 20. 1. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Meypa, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta
244, matična številka 1243926, davčna številka: 56053177.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Katarina Benedik 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 11.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2005
St 74/2004
Os-2120/05
1. Z dnem 20. 1. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom DZK Agencija –
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Bonum Slovenija, Danica Kurbus s.p.,
Zdraviliško naselje 6, Radenci, davčna
številka 18456626, matična številka
1289799.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecih po
objavi tega stečajnega postopka. K vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati
pravne osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, ﬁzične osebe in
zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529,
sklic
na
št.
11 42200-7110006-51100744.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 18. 4. 2005 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 1. 2005 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 1. 2005
St 7/2004
Os-2353/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 7/2004 sklep z dne 21. 1.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
PCES Računalništvo in telekomunikacije d.o.o., Oplotniška 17, Slovenske
Konjice – v stečaju (matična številka:
1227327, ID št. za DDV: SI48582212), se
zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: PCES Računalništvo in telekomunikacije d.o.o., Oplotniška 17, Slovenske Konjice – v stečaju
(matična številka: 1227327, ID št. za DDV:
SI48582212), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 1. 2005
St 130/2004
Os-2354/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 130/2004 sklep z dne 19. 1.
2005:
1. To sodišče je dne 3. 11. 2004 ob 14.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Jug
Andrej s.p. Avtoprevoz, Gostinca 17,
Podčetrtek, z dne 3. 11. 2004 in dne 19. 1.
2005 ob 10.30 odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom: Jug Andrej s.p.
Avtoprevoz, Gostinca 17, Podčetrtek
(matična št.: 5016275, ID št. za DDV: SI14981114), začne in takoj zaključi v skladu z
določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Jug Andrej s.p.
Avtoprevoz, Gostinca 17, Podčetrtek
(matična št.: 5016275, ID št. za DDV: SI14981114), iz pristojnega registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 1. 2005
St 131/2004
Os-2355/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 131/2004 sklep z dne 19. 1.
2005:
1. To sodišče je dne 4. 11. 2004 ob
11.51 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Rojnik Andrej avtoprevozništvo s.p.,
Petrovče 220, Petrovče, z dne 14. 11.
2004 in dne 19. 1. 2005 ob 9. uri odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom:
Rojnik Andrej avtoprevozništvo s.p., Petrovče 220, Petrovče, (matična št.: 5126393
ID št. za DDV: SI30006775), začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Rojnik Andrej
avtoprevozništvo s.p., Petrovče 220, Petrovče (matična št.: 5126393 ID št. za DDV:
SI30006775), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 1. 2005
St 169/2004
Os-2356/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 169/2004 sklep z
dne 21. 1. 2005:
I. To sodišče je dne 24. 12. 2004 ob
10. uri neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom: S, Proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Nušičeva 4, Celje, z dne 23. 12. 2004 in je
dne 21. 1. 2005 ob 11. uri začelo postopek
prisilne poravnave med dolžnikom: S, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Nušičeva 4,
Celje (matična številka: 5627931, ID št. za
DDV: SI11392495) 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 (21. 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.
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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
številko: 11-42153-7110006-16900405.
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 prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Bindex d.o.o., Cesta Krimskega
odreda 15a, 1360 Vrhnika,
2. Intereuropa d.d., Filiala špedicije
Celje, Kidričeva 36, 3000 Celje,
3. Ponudba d.o.o., Dobojska 1, 3000
Celje,
4. IRRO d.o.o., Stanetova 19, 3000
Celje,
5. predstavnik delavcev – Jasna Založnik, Nova cerkev 45a, 3203 Nova Cerkev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške
postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR
tega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-169-2004, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 1. 2005
St 134/2004
Os-2357/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 134/2004 sklep z dne 19. 1.
2005:
1. To sodišče je dne 16. 11. 2004 ob
12.47 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Avtoservis Dani Danijel Atelšek s.p.,
Selo 10a, Velenje, z dne 16. 11. 2004 in
dne 19. 1. 2005 ob 11. uri odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoservis Dani Danijel Atelšek s.p., Selo 10a,
Velenje, (matična št.: 1405853 ID št. za
DDV: SI76364402), začne in takoj zaključi
v skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso,
ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Avtoservis Dani
Danijel Atelšek s.p., Selo 10a, Velenje,
(matična št.: 1405853 ID št. za DDV: SI76364402), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 1. 2005
St 23/2004
Os-2390/05
To sodišče je s sklepom št. St 23/2004
z dne 21. 1. 2005 na podlagi prvega
odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
DE Amand svetovanje, posredništvo in
trgovina d.o.o., Kostanjevica na Krki,
Oražnova 19, matična številka 5557291.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/02008/00.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 1. 2005
St 35/2004

Os-2391/05

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2004 z dne 22. 11. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
T3S d.o.o. Ljubljana, Jakopičeva 11 in
njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 22. 11. 2004.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom 1. razreda
poplačati njihove terjatve v višini 20% zneska terjatev, ugotovljenih na dan 23. 3.
2004 v roku enega leta od pravnomočno
sklenjene prisilne poravnave z obračunanimi obrestmi v višini euribor do dneva plačila, upnikom 2. razreda glavnice terjatev iz
naslova davkov in prispevkov bodo poplačane v višini 20% ugotovljenih terjatev,
ugotovljenih na dan 23. 3. 2004 v roku 1
leta od pravnomočno sklenjene prisilne
poravnave z obračunanimi obresti v višini
euribor do dneva plačila, upniku 3. razreda
(izločitveni upnik) bo poplačana v roku in
pod pogoji, določenimi v pogodbi.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 23. 3. 2004 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
22. 11. 2004. Sklep o potrditvi prisilne
poravnave je postal pravnomočen dne
29. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2005
St 185/2004

Os-2392/05

To sodišče je s sklepom St 185/2004 z
dne 21. 1. 2005 začelo stečajni postopek
nad Sylaj Servet, s.p., Zidarstvo, zemeljski izkopi in polaganje priključkov, Tržaška 83, Logatec, šifra dejavnosti 1037,
davčna številka 36614319, in stečajni
postopek z istim sklepom takoj zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2005
St 181/2003

Os-2393/05

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 181/2003 dne 20. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Radius d.o.o. Limbuš.
Odslej ﬁrma glasi Radius d.o.o. Limbuš
– v stečaju, Limbuško nabrežje 10, Limbuš.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar
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najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Ker stečajni dolžnik nima nobenega
premoženja, naj upniki za vložitev morebitne odškodninske tožbe po določilih
Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij v
dvomesečnem roku za prijavo terjatev založijo predujem za stroške v znesku
1,000.000 SIT, na račun tukajšnjega
sodišča, št. 01100-6950421931 ali pa
takšno tožbo vložijo sami. Če sodišče v
postavljenem roku ne bo prejelo denarja ali
obvestila, da je kakšen upnik vložil tožbo,
bo narok za preizkus terjatev preklicalo.
VI. Narok za preizkus terjatev bo dne
7. 4. 2005, ob 11. uri, v sobi 220/II tukajšnjega sodišča.
VIII. Oklic upnikov je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2005
St 117/2004
Os-2394/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 117/2004 dne 20. 1. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Krix d.o.o. Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Krix d.o.o. Maribor – v
stečaju, Barvarska 3, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 7. 4. 2005, ob 13. uri, v sobi 220/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 1.
2005.
VII. Ker stečajni dolžnik nima nobenega
premoženja, naj upniki za vložitev morebitne odškodninske tožbe po določilih
Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij, v
dvomesečnem roku za prijavo terjatev založijo predujem za stroške v znesku
1,000.000 SIT, na račun tukajšnjega
sodišča, št. 01100-6950421931 ali pa
takšno tožbo vložijo sami. Če sodišče v
postavljenem roku ne bo prejelo denarja ali
obvestila, da je kakšen upnik vložil tožbo,
bo narok za preizkus terjatev preklicalo.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2005
St 28/2004
Os-2395/05
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Kobula družba za storitve d.o.o., Osojnikova cesta 9, Ptuj – v stečaju, bo narok
za preizkus terjatev dne 8. 3. 2005, ob
10.45, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 1. 2005
St 21/2004
Os-2396/05
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Šega Tours & Co. družba za storitve

d.n.o., Lancova vas 3 – v stečaju, bo
drugi narok za preizkus terjatev dne 8. 3.
2005, ob 10. uri, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 1. 2005
St 74/2004
Os-2421/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 74/2004 sklep z dne
24.1.2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Kaisersberger Nadica s.p., »Zastopništvo – posredništvo«, Teharska cesta
60, Celje - v stečaju (matična številka:
5584156, ID št. za DDV: SI95794387), se
zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kaisersberger
Nadica s.p., »Zastopništvo – posredništvo«, Teharska cesta 60, Celje - v stečaju
(matična številka: 5584156, ID št. za DDV:
SI95794387), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2005
St 6/2005
Os-2423/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 6/2005 sklep z
dne 24. 1. 2005:
I. To sodišče je dne 17. 1. 2005 ob 9.58
neposredno prejelo predlog za začetek
postopka prisilne poravnave med dolžnikom: Stanovanjsko podjetje Velenje
d.o.o., Koroška 48, Velenje, z dne 14. 1.
2005 in je dne 24. 1. 2005 ob 9. uri začelo
postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Stanovanjsko podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška 48, Velenje (matična številka:
5098319, ID št. za DDV: SI68883919) 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 (24. 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 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006-60000505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
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roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Fond invest d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana,
2. Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37b, Velenje,
3. Simer d.o.o., Delavska ulica 8,
Celje,
4. KRS Velenje d.d., Prešernova 8,
Velenje,
5. Predstavnik delavcev – Lemež Jože,
Škale 120d, Velenje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške
postopka v višini 3,500.000 SIT na TRR
tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564,
sklic na št. 5-6-2005, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2005
St 129/2004
Os-2425/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 129/2004 sklep z dne 24. 1.
2005:
I. To sodišče je dne 3. 11. 2004 ob
14. uri prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Alojz Lazar s.p., Servis, trgovina, ročna
avtopralnica in vulkanizacija »Alcom«,
Rakovlje 43a, Braslovče, z dne 3. 11.
2004 in je dne 24. 1. 2005 ob 10. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Alojz
Lazar s.p., Servis, trgovina, ročna avtopralnica in vulkanizacija »Alcom«, Rakovlje
43a, Braslovče (matična številka: 5485334,
ID št. za DDV: SI66552192).
Odslej se ﬁrma glasi: Alojz Lazar s.p.,
Servis, trgovina, ročna avtopralnica in vulkanizacija »Alcom«, Rakovlje 43a, Braslovče (matična številka: 5485334, ID št. za
DDV: SI66552192) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati origi-

nal dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11 42153-7110006-12900405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. aprila 2005 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 24. 1.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2005
St 141/2004
Os-2535/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 141/2004 sklep z dne 21. 1.
2005:
1. To sodišče je dne 22. 11. 2004 ob
13.50 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Zidarstvo in fasaderstvo Kukaj Nezir
s.p., Zabukovica 41, Griže, z dne 22. 11.
2004 in dne 21. 1. 2005 ob 11.30 odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom:
Zidarstvo in fasaderstvo Kukaj Nezir s.p.,
Zabukovica 41, Griže (matična št.: 5484790
ID št. za DDV: SI42857457), začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zidarstvo in
fasaderstvo Kukaj Nezir s.p., Zabukovica
41, Griže (matična št.: 5484790 ID št. za
DDV: SI42857457) iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 1. 2005
St 135/2004
Os-2536/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 135/2004 sklep z dne 21. 1.
2005:
1. To sodišče je dne 16. 11. 2004 ob
12.47 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Druga gradbena dela: vezanje armature,
Muarem Mustafa s.p., Vojkova c. 12a,
Velenje, z dne 16. 11. 2004 in dne 21. 1.
2005 ob 9. uri odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom: Druga gradbena
dela: vezanje armature, Muarem Mustafa
s.p., Vojkova c. 12a, Velenje (matična št.:
5550110 ID št. za DDV: SI69299188),
začne in takoj zaključi v skladu z določili
99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa in na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Druga gradbena
dela: vezanje armature, Muarem Mustafa
s.p., Vojkova c. 12a, Velenje (matična št.:
5550110 ID št. za DDV: SI69299188) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 1. 2005
St 144/2004
Os-2537/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 144/2004 sklep z dne 21. 1.
2005:
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1. To sodišče je dne 22. 11. 2004 ob
14.55 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Lesarstvo »PEC« Peter Hriberšek s.p.,
Paka pri Velenju 74b, Velenje, z dne
22. 11. 2004 in dne 21. 1. 2005 ob 12. uri
odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Lesarstvo »PEC« Peter Hriberšek
s.p., Paka pri Velenju 74b, Velenje (matična
št.: 5635798 ID št. za DDV: SI33365156),
začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Lesarstvo
»PEC« Peter Hriberšek s.p., Paka pri Velenju 74b, Velenje (matična št.: 5635798 ID
št. za DDV: SI33365156), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 1. 2005
St 153/2004
Os-2538/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 153/2004 sklep z dne 21. 1.
2005:
1. To sodišče je dne 3. 12. 2004 ob 9.30
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Milaimi Zinepe – Slaščičarstvo, Milaimi
Zinepe s.p., Goriška cesta 27, Velenje, z
dne 2. 12. 2004 in dne 21. 1. 2005 ob 8.30
odločilo, da se stečajni postopek nad
dolžnikom: Milaimi Zinepe – Slaščičarstvo,
Milaimi Zinepe s.p., Goriška cesta 27,
Velenje (matična št.: 5244494 ID št.
za DDV: SI61520012), začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Milaimi Zinepe
– Slaščičarstvo, Milaimi Zinepe s.p., Goriška cesta 27, Velenje (matična št.: 5244494
ID št. za DDV: SI61520012) iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 1. 2005

Izvršbe
In 2004/00816
Os-944/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 7. 2004, opr. št. In 2004/00816, je
bil dne 26. 10. 2004 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona
z.o.o., Letališka 5, 1000 Ljubljana, rubež
nepremičnine, sobe št. 311, v izmeri 13 m2,
na naslovu Zakotnikova 1, Ljubljana, last
dolžnice Lampret Suzane, Zakotnikova 1,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2004
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In 2003/00986
Os-945/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 10. 2003, opr. št. In 2003/00986,
je bil dne 27. 1. 2004 opravljen v korist
upnice Vele Trgovska družba d.d., Ljubljanska c. 64, Domžale, rubež stanovanja
št. 6, na naslovu Agrokombinatska 13a,
Ljubljana, last dolžnika Crnički Sobočan
Stanislava, Agrokombinatska 13a, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2004
In 00/00482
Os-34901/04
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, je
dne 7. 10. 2004, s pričetkom ob 13.45, v
zadevi In 00/00482, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnika Kerin Mladena, Pod
hribom 4, Maribor, za upnika RS, Ministrstvo za ﬁnance, DURS, Davčni urad Maribor, v kraju Vinarska 3b, Maribor, ob prisotnosti Kerin Mladena – dolžnika in Černe
Marka – pooblaščenca upnika, opravil
rubež nepremičnine, stanovanja št. 9, v II.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
na naslovu Vinarska 3b, zgrajene na parceli vl. št. 323, k.o. Koroška vrata v
celoti.
Z 04/00240
Os-35365/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. Z 04/00240 z
dne 8. 6. 2004, je bil dne 20. 9. 2004 opravljen rubež nepremičnine, ki obsega stanovanje št. 2 v pritličju večstanovanjske hiše
v Mariboru, na naslovu Regentova 20, v
izmeri 54,14 m2, ki je v lasti dolžnika Ivana
Firšta, v korist upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2004
In 2004/00302
Os-23/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 24. 6.
2004, opr. št. In 2004/302, je bil dne 15. 12.
2004 opravljen v korist upnika Murales,
Tovarna masivnega pohištva d.d., Ljutomer, Kolodvorska ulica 3, Ljutomer, rubež
stanovanja št. 30, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Javornik 60, Ravne
na Koroškem, last dolžnice Marte Glavice,
Javornik 60, Ravne na Koroškem, do
celote.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 12. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 4442/2002
Os-614/05
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Dobrile Radojčič oklicuje začetek postopka
vzpostavitve dveh zemljiškoknjižnih listin:
kupoprodajnih pogodb z dne 19. 5. 1994 in
z dne 2. 11. 1998, za stanovanje št. 26, v
4. nadstropju, Vrečkova ul. 2, Kranj, vpisano v vl. št. 315/23, k.o. Huje. Prodajalec
po prvi pogodbi je Iskra Telekom Holding,
kupec Bronislava Mladenovič. Prodajalec
po drugi pogodbi je Bronislava Mladenovič,
kupec Dobrila Radojčič. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Dobrile
Radojčič, roj. 28. 3. 1950, Vrečkova 2,
Kranj.
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Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodb z dne 19. 5. 1994 in z dne
2. 11. 1998, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 12. 2004
Dn 8161/2004
Os-620/05
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Aleksa Lea Vesta, Vošnjakova 8, Ljubljana,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe za nepremičnine parc. št. 926/1,
926/2 in 926/3, k.o. Stražišče z dne 22. 7.
1997. Prodajalec je Karel Palm, kupec je
Aleks Leo Vest. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist Aleksa Lea Vesta, roj.
11. 6. 1994, Vošnjakova 8, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 22. 7. 1997 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 12. 2004
Dn 5983/2004
Os-625/05
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marte Zore oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12. 1969, za dvosobno stanovanje št. 33, v 8. nadstropju,
Zoisova 44, Kranj, vpisanega v vl. št. E 7 B
XXIV, k.o. Rupa. Prodajalec je SGP Projekt
Kranj, kupec Jožefa Ribnikar. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marte
Zore, roj. 21. 8. 1964, Zoisova 44, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 18. 12. 1969, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 12. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 01/215
Os-24/05
Okrajno sodišče v Kopru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
dolžniku Mladenu Zdravkoviču, Vena Pilona
7, Koper, v izvršilni zadevi opr. št. I 215/01,
upnika Si.mobil d.d., Pristaniška 14, Koper,
zaradi izterjave denarne terjatve, postavilo
začasno zastopnico, in sicer odvetnico
Bredo Požar iz Kopra, Pristaniška 8, ki
dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku
zastopa od dne 8. 12. 2004 dalje, vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler Center za socialno delo Koper,
sodišču ne sporoči, da je dolžniku postavil
zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 12. 2004

I 2003/15108

Os-687/05

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Western Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o.,
Brnčičeva 49, Ljubljana - Črnuče, ki ga
zastopa odv. Zvone Taljat, Ljubljana, proti
dolžniku Grzančič Alešu, Linhartova cesta
19, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Anka
Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c, Ljubljana, zaradi izterjave 271.165 SIT, sklenilo:
dolžniku Grzančič Alešu, Linhartova
cesta 19, 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 dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2005
I 2002/01142

Os-15/05

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Javnega Jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, ki ga zastopa odvetnica
Vasja Kajfež iz Ljubljane, zoper dolžnika
Leban Igorja, Obzidna ulica 6, Ljubljana,
zaradi izterjave 215.617 SIT s pp, dne
13. 12. 2004, na podlagi prvega in drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Leban Igorju se kot začasna
zastopnica v izvršilni zadevi opr. št. I
2002/01142, postavi odvetnica Monika
Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 12. 2004
I 754/2003

Os-37278/04

Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Matjažu Kučiču, v izvršilni
zadevi upnice Mladinske knjige založbe
d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, ki jo
zastopa Matjaž Rihtar, odvetnik v Ljubljani,
zoper dolžnico Natašo Vencelj, roj. 11. 9.
1945, Kvedrova cesta 31, Sevnica, zaradi
izterjave 123.462 SIT s pp, dne 29. 11.
2004 sklenilo, da se dolžnici Nataši Vencelj, roj. 11. 9. 1945, nazadnje stanujoči
Kvedrova cesta 31, Sevnica, postavi
začasni zastopnik, odvetnik Branko Derstvenšek iz Sevnice.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
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O postavitvi začasnega zastopnika bo
sodišče obvestilo organ, pristojen za socialne zadeve in upnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 11. 2004

Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14 c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2004

P 88/2003
Os-33903/04
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na
podlagi določb enega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 96/99,
96/02) toženi stranki Maji Kejžar, Podlubnik 156, Škofja Loka, začasno Aleševčeva
44 a, Ljubljana, v pravdni zadevi P
88/2003, zaradi ukinitve preživninske
obveznosti, postavilo začasnega zastopnika Danijela Veharja, odvetnika iz Škofje
Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal
toženko v postopku dokler toženka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 2. 12. 2004

D 479/2003
Os-36480/04
Krmec Matej, sin Mateja, iz Marezig, je
dne 1. 1. 1974 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14 c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2004

Oklici dedičem
D 236/97
Os-36473/04
Tučić Stevo, upokojenec iz Črnega Kala
68, je dne 19. 3. 1996 umrl in ni zapustil
oporoke. Do dediščine imajo pravico Božidar Tučić, Dragica Tučić, Dragan Karlo
Tučić in Mary Panetta – vsi zapustnikovi
otroci.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Dedičem je postavljena za skrbnico
Albina Markežič, Vojkova 14/c, Lucija.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 2004
D 371/2002
Os-36478/04
Marija Dujmovič, roj. Lovišn, upokojenka, iz Kopra, C. na Markovec 12, je dne
28. 7. 1998 umrla ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14 c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 12. 2004
D 169/2003
Os-36479/04
Babič Ivan, sin pok. Domenika, Burji 5,
je dne 1. 1. 1963 umrl in ni zapustil oporoke. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

D 199/2004
Os-36481/04
Ivančič Janez, sin Antona, po poklicu
kmet iz Gabrovice 30, je dne 16. 11. 1909
umrl in ni zapustil oporoke. Tisti, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.
Neznane dediče zastopa skrbnica za
poseben primer Albina Markežič, Vojkova
14/c, Lucija, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 2004
D 167/2003
Os-36483/04
Kocjančič Marija pok. Michela, od
Domenika, neznanega bivališča, je dne
1. 1. 1936 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič,
Vojkova 14 c, Ljucija, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 2004
D 176/2004
Os-31945/04
Ana Benedik, roj. Bašar, roj. 6. 8. 1904,
državljanka Republike Slovenije, vdova,
umrla 14. 11. 1969, nazadnje stanujoča Zg.
Bitnje 68, Žabnica, ni zapustila oporoke.
Po podatkih iz smrtovnice je razvidno,
da je bila imenovana vdova, brez otrok,
niso pa razvidni ostali podatki, to je o njenih
starših, bratih in sestrah ter njihovih potomcev (2. dedni red) ter starih starših in njihovih potomcev (3. dedni red). Do dediščine
imajo pravico dediči 2. oziroma, če teh ni,
3. dednega reda.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 2004
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D 403/2004
Os-1739/05
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je uveden zapuščinski postopek po pokojni Rozi
Chartier, roj. Krajnčič, roj. 24. 8. 1912, v
kraju Wisconsin, ZDA, umrli 2. 3. 1997, v
kraju Milwaukee, Wisconsin, ZDA, nazadnje stan. 1027 E Peerson street Milwaukee, Wisconsin, 53202 ZDA.
Predmet dedovanja sta parceli št.
151/67 - pašnik 1184 m2 in parcela št. 105.
S - stanovanjska stavba 210 m2, dvorišče
146 m2, obe pripisani k vl. št. 239, k.o.
Gorišnica.
Sodišče poziva vse dediče in tiste, ki jim
je karkoli znanega o dedičih pokojne, da to
sporočijo Okrajnemu sodišču na Ptuju.
Po preteku enega leta od objave tega
oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 1. 2005

Kolektivni delovni spori
Kd 2/2004
Os-2410/05
Delovno sodišče v Kopru na podlagi
prvega odstavka 51. člena ZDSS (Ur. l. RS,
št. 2/70), obvešča vse zainteresirane
stranke, da je uveden kolektivni delovni
spor med predlagateljem Sindikat Lama
d.d., okovje – montažni sistemi – orodja –
trgovina, Dekani, KNSS – neodvisnost,
Dekani št. 5, ki jo zastopa Vukić Stijepovič
iz Maribora, Kardeljeva št. 80 in nasprotnim
udeležencem Družba Lama, d.d., okovje –
montažni sistemi – orodja – trgovina,
Dekani št. 5, zaradi ugotovitve nepravilnega obračunavanja in izplačevanja plač.
Vse osebe, organi in združenja, ki so
nosilci pravic in obveznosti v tem razmerju,
lahko ves čas postopka na naroku ali s
pisno vlogo prijavijo udeležbo v postopku.
Poravnalni narok je razpisan za dne
16. 3. 2005 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. 133/I. nadstropje, na Delovnem sodišču
v Kopru, Ferrarska št. 9.
Delovno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 2005
Kd 9/2004
Os-2412/05
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana, 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 predlagatelji: 1. Stanojlom Vajovićem, Koželjeva 9, Kamnik, 2. Vladimirjem
Vukadinom, Gorenje blato 105a, Škoﬂjica
in 3. Francem Čadežem, Podpulfrca 2,
Škofja Loka, ki jih zastopa odvetnik Peter
Mele iz Ljubljane in nasprotnim udeležencem: Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo
in okolje, Slovenčeva 93, Ljubljana, zaradi
razrešitve sveta delavcev.
Vse osebe, organi ali 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 ves čas postopka s pisno
vlogo ali na naroku.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo na podlagi 52. člena Zakona o
delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št.
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2/04) je razpisan za 17. 2. 2005 ob 10. uri,
soba št. 2/I.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno
na oglasni deski tega sodišča dne 20. 1.
2005 ter na spletni strani tega sodišča.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1125/2004
Rg-24386/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba ITE import, transport, export,
d.o.o., Žalec, Gotovlje 76, Žalec, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 1. 7. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Meža Francu, stan. Gotovlje 76, Žalec,
skupaj z družbenikom Žgank Vladimirjem,
stan. Einsteinstrasse 104, Munchen, pa
prevzameta obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 2004
Srg 2052/2004
Os-1593/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Emma in Erich Rudolf, trgovina in transportna d.o.o., Rozmanova
43, Piran, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4896/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
7. 12. 2004.
Družbeniki Rudolf Emma, stanujoča
Volkermarkt – Velikovec, Klagenfurtstrasse
46, Avstrija, Rudolf Erich mlajši, stanujoč
Volkermarkt – Velikovec, Resselstrasse 14,
Avstrija, Rudolf Paul, stanujoč Volkermarkt
– Velikovec, Quellenweg 2, Avstrija in
Rudolf Peter, stanujoč Volkermarkt – Velikovec, Klagenfurtstrasse 46, Avstrija, izjavljajo, da so poravnane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z
delavci oziroma nima nobenih zaposlenih
delavcev in da solidarno prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se morebitna
preostala sredstva družbe prenesejo na
družbenike, skladno z njihovimi poslovnimi
deleži v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2005
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Srg 2073/2004

Rg-1233/05

Družba Trias Junior, Transport, informatika in agencijske storitve, d.o.o., s
sedežem Hrušica 141, Jesenice, vpisana
na reg. vl. št. 1/06424/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Šporar Jaka, zanj oče Bojan Šporar, oba
Hrušica 141, Hrušica ter Pagon Nataša,
Hrušica 140, Hrušica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2005
Srg 40/2005

Rg-1746/05

Družba Agnes, podjetje za računalništvo, informacijski inženiring, graﬁčna
priprava in računalniški izpisi, d.o.o.,
Naklo, s sedežem Stara cesta 30, Naklo,
vpisana na reg. vl. št. 1/05071/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Triller Tomaž, Stara cesta 30, Naklo.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 1. 2005
Srg 11769/2004

Rg-37252/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družba Timtrans,
prevozi in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, ki jo zastopa notarka Majda
Lokošek, objavlja sklep:
Timtrans, prevozi in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 29. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Komac-Krivec Romana,
Kranjska Gora, Bezje 5, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2004
Srg 12775/2004

Rg-1244/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Kocjančič & sinova, družba za storitve in trgovino,
k.d., Ljubljana, Ulica bratov Rozmanov 4,
objavlja sklep:

družba Kocjančič & sinova, družba za
storitve in trgovino, k.d., Ljubljana, Ulica
bratov Rozmanov 4, reg. št. vl. 1/31186/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabniki so Kocjančič Damir, Litostrojska cesta 32, Ljubljana, Kocjančič
Marija, Ulica bratov Rozmanov 4, Ljubljana
in Kocjančič Mladen, Sostrska cesta 12a,
Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 10. 1. 2005
Srg 12730/2004
Rg-1250/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Kobe
TSO, trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana,
Klemenova 28, objavlja sklep:
družba Kobe TSO, trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, Klemenova 28, reg. št.
vl. 1/12027/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kobe Frančiška in Kobe
Vladimir, oba Klemenova 28, Ljubljana
Polje, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2005
Srg 10028/2004
Rg-1719/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe
KLS-Živilska tehnika, podjetje za inženiring, zastopanje in prodajo, servisiranje,
uvoz in izvoz, d.o.o., Domžale, Antona
Skoka 21, ki jo zastopa odvetnik Rok
Koren, objavlja sklep:
KLS-Živilska tehnika, podjetje za
inženiring, zastopanje in prodajo, servisiranje, uvoz in izvoz, d.o.o., Domžale,
Antona Skoka 21, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 10.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kmetič Leopold, Domžale,
Antona Skoka 21, ki prevzema obveznost
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plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
Srg 13558/2004
Rg-1728/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe KockaFinance, ﬁnančni inženiring in svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Kumrovška ulica 7, ki jo
zastopa notarka Romana Gajšek, objavlja
sklep:
Kocka-Finance, ﬁnančni inženiring in
svetovanje d.o.o. Ljubljana, Kumrovška
ulica 7, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kos Rafael, Cvetkova ulica
23, Murska Sobota, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
Srg 13692/2004
Rg-1751/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe IBT Konstrukcije d.o.o., Gimnazijska c. 16, Trbovlje,
objavlja sklep:
družba IBT Konstrukcije d.o.o., Gimnazijska c. 16, Trbovlje, reg. št. vl.
1/11165/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne
23. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je IBT Trbovlje d.d., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družabnika 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 17. 1. 2005

Srg 2479/2004
Rg-33091/04
Družba Kopmedico, družba za storitve d.o.o., Cesta k Dravi 8, Spodnji
Duplek, reg. št. vl. 1/10968/00, katere
družbenik je Kop Julij, Hočko Pohorje 30,
2208 Pohorje, po sklepu družbenika družbe
z dne 25. 10. 2004 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kop Julij,
Hočko Pohorje 30, 2208 Pohorju.
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 24. 11. 2004
Srg 3154/2004
Rg-37240/04
Družba Mundo, trgovina in storitve
d.o.o., Borštnikova ulica 114, Maribor,
reg. št. vl. 1/11676/00, katere družbenika
sta Vaupotič Dejan in Vaupotič Lidija, oba
Borštnikova ulica 114, Maribor, po sklepu
družbenikov družbe z dne 8. 12. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Vaupotič
Dejan in Vaupotič Lidija.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 12. 2004
Srg 2823/2004
Rg-658/05
Družba Makﬁn, podjetje za ekonomsko svetovanje in storitve d.o.o., Letonjeva ulica 6, Maribor, reg. št. vl.
1/8765/00, katere družbenik je Makari Marjan, Letonjeva ulica 6, 2000 Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 1. 12.
2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Makari Marjan.
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 4. 1. 2005
Srg 1523/2004
Rg-646/05
Družba Avto-Volan, Podjetje za prometno, transportno, prodajno in servisno dejavnost d.o.o., s sedežem Plužna
26, Bovec, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-3035-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 23. 12. 2004.
Ustanovitelj družbe je Samo Mlekuž,
Plužna 26, Bovec, 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.

Št.

8 / 28. 1. 2005 /

Stran

895

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.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
A.L.S. Ljubljana d.o.o., Celovška 182,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
034120/4033/00-37/1995 – reprezentativno,
izdano dne 6. 3. 1995. gnv-177950
Bordon Aleš s.p., Strunjan 136B,
Portorož – Portorose, priglasitveni list,
opravilna št. 40-1814/01, izdan dne 14. 9.
2001. gnd-177843
Hribar Janez, Sp. gorje 235, Zgornje
Gorje, priglasitveni list, opravilna št.
44-1278/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnn-178008
Janša Gorazd s.p., Velike Malence 40,
Krška vas, priglasitveni list, opravilna št.
61200-4/02-1-02-32/02, izdan dne 1. 2.
2002. gnu-178001
Mužič Rajko, Bate 10, Grgar, obrtno
dovoljenje, št. 003699/1343/00-47/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnc-177844

Potne listine
Brkić Damir, Zidanškova 8, Velenje,
potni list, št. P00260861. gnf-178016
Drevenšek Marjan, Ormoška cesta 2,
Ptuj,
potni
list,
št.
P00021540.
gnq-177880
Dužič Renata, Hacquetova ulica 7,
Ljubljana, potni list, št. P00411850.
gnj-177887
Fingušt Boštjan, Starše 44, Starše, potni
list, št. P01011294. gny-177922
Isaakidou Ekaterini, Gregorčičeva 57,
Maribor, potni list, št. P01076320.
gnt-178002
Jeglič Franc, Klenovik 40, Škocjan,
potni list, št. P00711693. gnt-177902
Kapušin Martina, Krasinec 45, Gradac,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AH
000017022. gnv-177900
Kavtičnik Rok, Černivčeva 9, Ljubljana,
potni list, št. P00059920. gnp-177981
Križman Adrijana, Ulica Ivana Regenta
42, Portorož – Portorose, maloobmejno
prepustnico, št. AI 142458. gnc-177894
Mandl Miroslav, Svečina 12, Zgornja
Kungota, maloobmejno prepustnico, št. AG
000014001. m-98
Modernič
Marijan,
Tepanje
88,
Slovenske Konjice, potni list, št. P01112968.
gnl-177885
Možek Matic, Bakovnik 8, Kamnik, potni
list, št. P00796363. gnf-177966
Ozbič Ljudmila, Pod topoli 66, Ljubljana,
potni list, št. P00525957. gnt-177877
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Pavliha Milan, Podjunska 26, Ljubljana,
potni list, št. P00126291. gnu-177851
Stojan Aleš, Brajnikova 1, Ljubljana,
potni list, št. P00880218. gnq-177980
Stražišar Teja, Prevalje pod Krimom 38,
Preserje, potni list, št. P00321609.
gny-177947
Trček Stanislav, Žažar 36, Horjul, potni
list, št. P00177370. gnb-178070
Žbogar Dušan, Roška cesta 26, Semič,
potni list, št. P00846097. gnz-177896

Osebne izkaznice
Ban Matej, Marice Kovačeve ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000290499.
gnm-177884
Bauman Anton, Mrzla Planina 38,
Zabukovje,
osebno
izkaznico,
št.
001029786. gns-178003
Bizant Mirko, Žlebe 4, Medvode, osebno
izkaznico, št. 000619574. gni-178013
Bohinc Erika, Jermanka 10, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
001619021.
gne-177892
Bombek Boris, Polenci 37A, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
000470916.
gnv-178025
Brumec Štefanija, Klopce 8/a, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000848010.
gnc-177919
Burger Peter, Moste 100, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001543729.
gnj-177912
Čeloﬁga Cecilija, Zbelovska gora 34D,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
000078123. gnm-178034
Dežman Urša, Brejčeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001371080.
gnm-178009
Drašler Tanja, Dražica 5, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000223485.
gnt-178077
Dulmin Aleš, Šišenska cesta 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000131960.
gnr-178079
Erjavec Boris, Murkova 23, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001195196.
gnz-178071
Feher Franc, Mostje 4, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 000773227.
gnp-177931
Fras Ljuba, Ul. Arnolda Tovornika 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001003479.
gny-178022
Gregorič Tina, Soška ulica 66, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000336052.
gnw-178049
Grujič Marija, Zadružna 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000369887.
gnr-177879
Hoﬂer Daniela, Pupinova 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001747966.
gnz-178021
Hrastovec Sara, Vransko 141, Vransko,
osebno
izkaznico,
št.
001494609.
gnc-178019
Hribar Anton, Skaručna 14/d, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
000565744.
gns-177878
Istenič Marjetka, Rovte 126, Rovte, osebno
izkaznico, št. 001556459. gnt-177927
Jerančič Nežika, Hruševska cesta 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000434226.
gno-177857
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Jerič Rok, Sajovčevo naselje 15,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001732983.
gnl-177935
Karlovčec Marija, Noršinci 17A,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000911411.
gnf-177891
Kogovšek Stanislav, Sinja Gorica 15,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001752562.
gnu-177976
Košir Albin, Rovte 82/c, Rovte, osebno
izkaznico, št. 000936354. gno-178032
Košnik Janez, Dvorje 34, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001317256. gnp-177906
Krainer Tea, Gradnikova 7, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000334817.
gny-177897
Krivic Silva, Babnogoriška cesta 48,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001624709.
gnf-178066
Kuhar Jožica, Mladje 2, Podbočje,
osebno
izkaznico,
št.
001616864.
gnm-177909
Kupljen Samo, Oljčna pot 15/a, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000762028.
gno-177982
Lekan Olga, Depala vas 74, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000650485.
gnm-178059
Lubej Suzana, Društvena 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000566054.
gnn-177908
Majstorović Rosa, Čopova 25, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000631783.
gnd-177918
Markelj Gašper, Polje, cesta VI/18,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000366237. gnl-177835
Mauko Bojan, Shakespearova 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001089655.
gnh-177939
Miklič Rok, Vojkova 77, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001121655.
gnx-178048
Mohorič Ermin, Nad Dravo 40,
Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
001521304. gng-177915
Motaln Dejan, Ptujska cesta199,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001142249.
gnd-178018
Novak Milena, Izletniška 12, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
000846183.
gnw-177899
Okorn Urška, Beleharjeva cesta 13,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000289456.
gns-178028
Oražem Ana, Vogelna 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000634238.
gnx-178073
Oražem Janez, Kolovška cesta 10,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000020774.
gni-178038
Pečenko Irena, Streliška ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001414573.
gnn-177983
Perko Anton, Deteljica 13, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000960225. gnx-178023
Petek Hojker Lijana, Prešernova cesta
16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000471835. gnv-178000
Pfeffer Viktor, Dupleška cesta 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000334757.
gns-177928
Podbevšek Ana, Parmova 9, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000132272.
gni-177938
Pohar Jožica, Kotnikova ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001105526.
gnf-177941

Prodanović Vojislav, Dolenjska cesta
470, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000525381. gnj-178037
Rantaša Matej, Zvezna ulica 9, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001588269.
gnu-177901
Rozina Boris, Ulica Sallaumines 5B,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000277969.
gnk-177886
Rožič Saša, Škofjeloška 38, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000339636.
gnv-178075
Senegačnik Otmar, Tomšičeva 10, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000038174.
gnb-177903
Seneković Štefan, Limbuška graba 6/a,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001090330.
gnd-177943
Šahmanović Rasim, Pod vrhom 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000506873.
gnb-177920
Šarić Barbara, Ramovševa ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000799190.
gnd-178068
Šmid Frančiška Nada, Zbelovo 36/a,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
000953412. gnk-177911
Špenko Marjan, Moste 33, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001357460.
gnj-178062
Štampﬂ Marija, V dolini 7/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001570369.
gnc-178044
Tavčar Urban, Trebinjska ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000192354.
gne-178042
Trček Božena, Bevke 139, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001361735.
gnx-177923
Trček Janez, Bevke 139, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001361798.
gnw-177924
Tršinar Marija, Marije Borštnikove 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000491524.
gng-178040
Ušeničnik Anica, Podgora 25, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000452314.
gnh-177889
Varajić Borka, Vanganelska 21, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000469375. gnb-177895
Vegliach Maria, Lepa cesta 37D,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000602331. gnn-178033
Velikonja Majda, Podšmihel 20/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000821662.
gnv-177925
Vidic Teja, 9. korpusa 30, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št.
000116734.
gng-177890
Vidmar
Matilda,
Stantetova
20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000053186.
gnk-178011
Virant Marija, Ulica Slavka Gruma 4,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001527069. gnq-177905
Volaj Branko, Stranska vas 44A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001018341.
gnl-178060
Vujanović Vanesa, Na gaj 24,
Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
001383181. gne-178017
Zalar Jurij, Šarhova 10, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 000751909.
gng-177940
Zavrl Barbara, Kovk 27, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 000402883.
gnd-177893
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Zupančič Marija, Brilejeva 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001840983.
gnx-177998
Žbogar Dušan, Roška cesta 26, Semič,
osebno
izkaznico,
št.
001602956.
gnx-177898
Živko Aleksander, Ihova 37, Benedikt,
osebno
izkaznico,
št.
001544155.
gnr-177904

Vozniška dovoljenja
Belič Mojca, Zminec 73, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20667, izdala UE Škofja Loka. gnp-178031
Berič Samo, Obrtniška cesta 7, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 7387, izdala UE Trbovlje.
gny-178072
Bevk Matjaž, Na Klancu 27, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13364, izdala UE Vrhnika. gnr-178054
Bijol Janez, Mlinska ulica 7, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHC, reg. št. 5213, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnc-177944
Brezočnik Tilen, TRg 4. julija 8,
Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št.
6407. gnn-177933
Brumec Štefanija, Klopce 8A, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001094043, reg. št. 6284. gnm-177859
Burger Peter, Moste 100, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
459863, reg. št. 7128, izdala UE Kamnik.
gni-177913
Češek Štefan, Jagnjenica 51, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1663755. gnz-177921
Čož Milena, Žalna 33/a, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
980403, reg. št. 6596, izdala UE Grosuplje.
gni-178063
Dolanc Igor, Vezerci 11, Gozd Martuljek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1788336,
izdala
UE
Jesenice.
gnd-177868
Drašler Tanja, Dražica 5, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15382, izdala UE Vrhnika.
gnu-178076
Dulmin Aleš, Šišenska cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1419940, reg. št. 226599. gns-178078
Dužič Renata, Hacquetova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1987564, reg. št. 189919. gni-177888
Feher Franc, Mostje 4, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCDEFGH, reg. št. 5416, izdala
UE Lendava. gnq-177930
Ferčec Jože, Strajna 53A, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S2063916, izdala UE Ptuj.
gnl-177860
Gačnik Barbara, Ciril Metodov drevored
7, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1206750, izdala UE Ptuj. gng-177865
Gashi Gani, Robova cesta 11, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 16906, izdala UE Vrhnika.
gnr-178029
Gumzej Ignac, Sp. Grušovje 29/c,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 6436. gnu-177926

Havaši Rihtarec Susanne, Lendavske
gorice 120/f, Lendava – Lendva, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
13192, izdala UE Lendava. gno-177932
Hribar Anton, Skaručna 14/d, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1526763, reg. št. 23887, izdala UE
Ljubljana. gnh-177914
Hvalec Boštjan, Vareja 7, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1406302, izdala UE Ptuj. gne-177867
Hvalec Samo, Prušnikova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277212, reg. št. 116066, izdala UE
Maribor. gns-178007
Jeglič Franc, Klenovik 40, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
15698. gnr-177854
Jerančič Nežika, Hruševska cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1042024, reg. št. 60259, izdala UE
Ljubljana. gnp-177856
Jug Boris, Ulica Pohorskega bataljona
6, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1773594, reg. št. 4043,
izdala UE Ruše. m-77
Jurač Franc, Tolsti vrh 54, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2421. gnc-177994
Kamenšek Magdalena, Toploe 2,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 1227, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnw-177874
Kociper Dragica, Lepa pot 1, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 4907, izdala UE Vrhnika.
gns-177978
Kogovšek Stanislav, Sinja Gorica 15,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
reg. št. 3138, izdala UE Vrhnika.
gnt-177977
Košnik Janez, Dvorje 34, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S2121403, reg. št.
32719, izdala UE Kranj. gno-177907
Krainer Tea, Gradnikova 7, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1941361, reg. št. 25627. gns-177853
Krivic Silva, Babnogoriška cesta 48,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1869622, reg. št.
262809. gng-178065
Leskošek Bojan, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2079727, reg. št.
137202, izdala UE Ljubljana. gnh-177839
Leskovar Marija, Prešernova cesta 25,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000988774, reg. št. 19054. gnd-178043
Ljubojević Mojca, Javornik 30, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1807140. gni-177863
Lovšin Salmič Kristina, Sejmiška 20,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 10022. gnj-177937
Marucelj Marjan, Potrčeva 24, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1621635, izdala UE Ptuj. gnb-177995
Modernič
Marijan,
Tepanje
88,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, reg. št. 2565. gnj-177862
Mohorič Ermin, Nad Dravo 40,
Bresternica, preklic duplikata vozniškega
dovoljenja, kat. BGH, št. S 1092946, reg.
št. 59068, izdala UE Maribor. gnf-177916
Novak Milena, Izletniška 12, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1999656, reg. št. 23256. gnh-177864
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Oražem Janez, Kolovška cesta 10,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001457390, reg. št. 36086, izdala UE
Domžale. gnh-178039
Osojnik Andrej, Spodnja Ščavnica 37,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 15132, izdala
UE Gornja Radgona. gnd-177993
Pečenko Irena, Streliška ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2096425, reg. št. 53662, izdala UE
Ljubljana. gnm-177984
Pedeško Lucjan, Bržani 1, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 35347,
reg. št. 40171. gnz-177871
Peklar Tom, Heroja Staneta 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001291742, reg. št. 115331, izdala UE
Maribor. gnr-178004
Perko Anton, Deteljica 13, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 805668, reg.
št. 5737, izdala UE Tržič. gnw-178024
Petek Hojker Lijana, Prešernova cesta
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 147125, reg. št. 151786, izdala
UE Ljubljana. gnw-177999
Pohar Jožica, Kotnikova ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2031032, reg. št. 199081, izdala UE
Ljubljana. gne-177942
Preželj Uroš, Senčna pot 10A, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SI 31432, reg. št. 11428. gnf-177870
Puklavec Maša, Hudalesova 50,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1607914, reg. št. 113682, izdala UE
Maribor. gnb-177945
Radin Erik, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1821908, reg. št. 259303. gno-178057
Sabolek Mirko, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
460494, reg. št. 4098. m-88
Selmani Sefedin, Trg 4. julija 15,
Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št.
2863. gnk-177936
Simić Cvijetko, Ulica Hermana Potočnika
39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1609445, reg. št. 69936.
gnb-178045
Skalar Maja, Cankarjeva 71, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 37389.
gnk-177861
Snoj Nina, Malova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1525387, reg. št. 230039. gnp-178056
Šarić Barbara, Ramovševa ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2028278, reg. št.
146892. gne-178067
Šmid Špela, Valjavčeva ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
601761, reg. št. 36426, izdala UE Kranj.
gnl-177985
Špenko Marjan, Moste 33, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
320, izdala UE Kamnik. gnk-178061
Tavčar Urban, Trebinjska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1420159, reg. št. 237405. gnf-178041
Turšič Tatjana, Dol pri Borovnici 5,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 5611, izdala UE
Vrhnika. gnw-178074
Urbančič Friderik, Drašiči 22, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S1852972, reg. št. 3535,
izdala UE Metlika. gnn-177858
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Virant Marija, Ulica Slavka Gruma 4,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1649039, reg. št. 23090.
gnc-177869
Vodovnik Edi, Stenica 8, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
15192. gne-177917
Vojkovič Štefan, Rožički vrh 53, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11205, izdala UE Gornja
Radgona. gnf-177866
Vrtačnik Branko, Ravne 103/c, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, št. S 152289, reg. št.
12979. gnu-177876

Zavarovalne police
Borošak Roman, Župjek 3, Bizeljsko,
zavarovalno
polico,
št.
247753.
gni-177988
Čadež Urška, Dolenja vas 41, Selca,
zavarovalno
polico,
št.
250842.
gnq-177855
Čepon Andrej, Perzzijeva ulica 112,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101700363,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnp-177881
Đokić Brane, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 230749, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-177836
Gorše Roman, Zapudje 21, Dragatuš,
zavarovalno polico, št. 190157, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-177840
Heimer Janez, Ziherlova ulica 39,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101795798,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnr-177979
Knuplež Božo, Malečnik 132, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 735887, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-92
Mazrek Devrije, Pobreška c. 46, Maribor,
zavarovalno polico, št. 257422, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-94
Smrkolj Bojan, Sp. prhovce 5, Izlake,
zavarovalno polico, št. 241796, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk-178036
Šepec Marjan, Cundravec 2, Brežice,
zavarovalno polico, št. 213653. gnw-177849
Štrman Jasmina, Radvanjska cesta 85,
Maribor, zavarovalno polico, št. 624844,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-87
Vertuš Klavdija, Volčičeva 5, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 852591.
gnb-177845
Visočnik Vojko, Hočko pohorje 31B,
Pohorje, zavarovalno polico, št. 230697,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-93

Spričevala
Avsec Petra, Polje csta XVIII/7,
Ljubljana-Polje, indeks, št. 18040505,
izdala Filozofska fakulteta. gnr-177883
Čurič Martina, Tomšičeva ulica 2,
Lendava – Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu in 1., 2., 3., 4. letnika Srednje
kmetijske šole Rakičan, smer kmetijski
tehnik, izdano leta 1996-1999. gnu-178026
Dežman Alojz, Polička vas 26/b, Ceršak,
spričevalo o končani OŠ Jarenina, izdano
leta 1962. m-84
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Džebić Mujo, Velika Kladuša, BIH,
diplomo Šole za poštne storitve in
telekomunikacije v Ljubljani, izdana leta
1979. gng-178015
Florjan Meta, Knaﬂjev trg 10, Ribnica,
zaključno spričevalo Milana Majcna
Ljubljana, izdano na ime Grimšič Meta.
gny-177997
Gril Sebastjan, Čedejeva 2, Laško,
indeks, št. 95019975, izdala FKKT v
Ljubljani leto izdaje 2004. gnc-177873
Habjanič Miroslav, Vosek 17/c, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomehanične šole Maribor, izdano leta
1980. m-78
Hoič Marjan, Maistrova 13, Radlje ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1. in 2.letnika Srednje gradbene
šole Maribor – avtoličar, izdano leta 1981 in
1982. m-76
Horvat Tadej, Novinci 34, Vitomarci,
zaključno spričevalo Srednje strojne šole,
šolsko leto 2002/2003. gnj-177991
Hršak Marko, Nasipna ulica 94, Maribor,
diplomo Srednje šole pedagoške in kulturne
usmeritve Maribor, izdana leta 1988.
gnj-177987
Janušič Ivica, Pod gabri 11, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilna šole
v Celju. gny-178047
Keršina Marcelija, Tavčarjeva 8,
Jesenice, diplomo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost Kranj, smer trgovski
poslovodja, št. 76/8, leto izdaje 1987.
gnl-178035
Klančnik Jernej, Na jasi 3, Kamnik,
spričevalo 5. razreda OŠ Toma Brejca
Kamnik, izdano leta 2001. gns-178053
Klančnik Jernej, Fala 45, Selnica ob
Dravi, diplomo Srednje kmetijske šole
Maribor, izdana leta 1994. m-80
Koletnik Zvonko, Celestrina 2/c, Malečnik,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor –
strojni tehnik, izdano leta 1997. m-86
Kostanjevec Albin, Dravska 28, Ptuj,
spričevalo 8. razreda OŠ Olga Meglič Ptuj,
izdano leta 1981. m-96
Kovačič Anton, Kozjak nad Pesnico 39,
Zgornja Kungota, zaključno spričevalo
Poklicne kovinarske in avtomehanične šole
Novo mesto, št. 111/69. m-82
Lah Marko, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika
Gimnazije Moste. gnw-177974
Lenarčič Jožica, Velika Pristava 24,
Pivka, spričevalo Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
1983, izdano na ime Samsa Jožica.
gnk-177986
Lukač Ervin, Ižakovci 72B, Beltinci,
spričevalo o končani OŠ Bakovci, izdano
leta 1987. gne-177842
Mikola Boris, Drapšinova 5/b, Celje,
diplomo SKSMŠ Štore, št. 20, izdana leta
1984. gnq-178005
Ograjšek Vinko, Goliev trg 10, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1978. gnj-178012
Ošep Robert, Na zelenici 19, Prebold,
diplomo Gimnazije pedagoške smeri Ravne
na Koroškem. gnh-177989
Palija Milan, Cesta 1. maja 79, Jesenice,
diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
leto izdaje 1983. gnq-178055
Pavlica Gorazd, Miklošičeva 11, Celje,
spričevalo Gimnazije Celje, izdano leta
1970. gnm-177934

Peklar Damjan, Zimica 45B, Zgornja
Kungota, spričevalo o končani OŠ Korena,
izdano leta 1992. m-97
Praznik Ludvik, Ples 17, Moravče,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje kovinarske
šole v Domžalah, izdano leta 1981 in 1983.
gnz-178046
Stanič Leo, Bazoviška ulica 3, Koper –
Capodistria, spričevalo SEPŠ Koper,
izdano leta 2000. gng-177990
Stojanović Gabrijela, Preglov trg 5,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Martina
Krpana v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnv-177875
Strelec Klavdija, Ormoška cesta 102,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1992.
gnz-177846
Šekoranja Jure, Ulica Dolenjskega
odreda 48, Ivančna Gorica, indeks, Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani leto izdaje
2002. gnv-178050
Šorli Vlasta, Borova vas 24, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1992,1993,1994 in
1995. m-81
Taciga Bojab, Stoperce 79, Stoperce,
indeks, št. 93558669, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-89
Vardič Marko, Partizanska pot 3,
Črnomelj, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ
Mirana Jarca Črnomelj, izdano leta 2003 in
2004. gnj-177837

Ostali preklici
Bibiro storitveno podjetje d.o.o., Tržaška
cesta 233, Ljubljana, licenco, št.
GE000604/02760 za mednarodni prevoz v
cestnem prometu za vozilo Peugeot Boxer,
reg. št. LJ S3 – 91M. gnl-178010
Brečko Michel – Aleksander, Breznica
10, Prevalje, delovno knjižico. gnt-177852
Brunskole Marko, Podlog 3/b, Dragatuš,
študentsko izkaznico, št. 18030649, izdala
FF v Ljubljani. gny-177872
Černuta Vlasta, Flisova 54, Hoče,
delovno knjižico. m-99
Dekleva Katarina, Župančičeva ulica 6,
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
250006779, izdala Fakulteta za arhitekturo
v Ljubljani. gno-177882
Gerželj Mateja, Senožeče 104B,
Senožeče, delovno knjižico. gnx-177848
Guštin Jasmina, Vanganel 16, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
18049048, izdala Filozofska fakulteta.
gny-178051
Ježek Miha, Ulica bratov Novak 37,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-178030
Joh Uroš, Segovci 50B, Apače, vozno
karto, št. 3505, izdal Certus, smer SegovciMurska Sobota. m-95
Klemenc Dejan, Trg 4. julija 19/a,
Dravograd, delovno knjižico. gnb-178020
Klokočovnik Vesna, Vešenik 43,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 61191273, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-83
Kolednik Katja, Ulica v. prekomorske 19,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 18040470,
izdala FF v Ljubljani. gnl-177910
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, delovno
knjižico, izdana na ime Roblek Branko,
Goriče 33/c Golnik. gnz-177946
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Kranjc Katja, Lukežiči 30A, Renče,
delovno knjižico. gnf-177841
Miklič Marko, Brilejeva 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41980070, izdala
Medicinska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnt-178052
Nikolić Mladenka, Pot na Rakovo jelšo
62, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnc-178069
Osmani Idriz, Razlagova 18/a, Murska
Sobota, delovno knjižico, št. 63403, ser. št.
AO360864. gne-177992
Partlič Anja, Brunšvik 68, Rače, delovno
knjižico. m-91
Rajšp Valerija, Sp. Korena 25, Zgornja
Korena, delovno knjižico, št. 23427. m-85
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije,

Št.

Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico pooblaščene uradne osebe: Đorđe
Perić, zaposlen na Davčnem uradu Ljubljana,
na delovnem mestu višji davčni inšpektor;
pod registrsko številko: 08214, izdano dne
1. 8. 1996. Ob-2112/05
Rifelj Nina, Lebanova 17, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 92031038, izdala
Fakulteta za humanistične študije Koper.
gng-178027
Robežnik Uroš, Jelovškova ulica 13,
Kamnik, potrdilo o opravljenem izpitu za
VHF in DSC GMDSS radijsko postajo s št.
02/09-1789/99. gnn-178058
Savnik Boris s.p., Ulica bratov Gerjovičev
11, Dobova, licenco za Avto – taxi prevoz,
št. 0000294 za vozilo Citroen Jumper, reg.
št. KK D3 – 107. gnp-178006
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Sirotič Romano, Hudourniška pot 6,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnz-177996
Slabe Lara, Groharjevo naselje 4, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnh-178064
Slaček Elvis, 5. prekomorske brigade
13, Ptuj, delovno knjižico. gny-177847
Topler Benjamin, Glavni trg 1, Maribor,
delovno knjižico. m-79
Žigraj Zvezdana, Bernetičeva 12, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gnv-177850
Žižek Stanislav, Gor. Bistrica 7,
Črenšovci, zeleni karti, št. 1050209 in
1050215, izdane pri Adriatic d.d.Koper.
gnr-177929
Žogan Vid, Linhartova 16, Rogaška
Slatina,
študentsko
izkaznico,
št.
93521272, izdala Fakulteta za gradbeništvo
v Mariboru. m-90

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
ZJN-15.G
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
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
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PRAVKAR IZŠLO

Nomotehnične
smernice
Podlage za izdelavo pravnih predpisov
Za 20. slovenski knjižni sejem je založba Uradni list pripravila izvirno delo na precej zanemarjenem pravnem področju. Knjigo bi lahko naslovili tudi kot Abeceda sestavljanja predpisov.
Nomotehnične smernice je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, avtor mag.
Borut Šinkovec pa je pravila skrbno razdelil v 187 odstavkov. Čeprav je v knjigi poudarjeno, da ni
učbenik, nas popelje v skrivnosti sestavljanja predpisov. Za pravnika redaktorja, ki ni zakonodajalec, je prva naloga iskanje odgovora na vprašanje, ali je določeno družbeno razmerje treba urediti
s predpisom ali ne. Od njegovega odgovora je potem odvisna podnormiranost ali hipernormiranost
pravnega reda na posameznem področju.
Doslej v Sloveniji nismo imeli sistematično zbranih zapovedi, kako naj bodo sestavljeni predpisi. V
11 poglavjih knjige so zbrane smernice o notranji ureditvi in sestavnih delih predpisa, jezikovnem
izražanju, določanju obveznosti, izjemah, pravni terminologiji, sklicevanju v predpisih, prečiščenih
besedilih itd. Če bodo postale Nomotehnične smernice standard za sestavo slovenskih predpisov,
bo država gotovo dobila tudi bolj kakovostno pravno regulativo.

– 261203 broširana izdaja

4390 SIT z DDV
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