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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku

Ob-4323/05
Zavrnitev vseh ponudb
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d. obvešča, da
je sprejel sklep o zavrnitvi vseh ponudb in
končanju postopka za javni razpis SKS vodniki 1kV, objavljen v Uradnem listu RS, št. 25
z dne 19. 3. 2004, Ob-6821/04.
Izveden bo nov postopek oddaje javnega
naročila, ki bo objavljen v Uradnem listu
RS.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

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. 236
Ob-4314/05
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224 Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks 04/51-59-399,
e-mail: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
3. Datum izbire: 26. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava kurilnega olja EL –
ekstra lahko za leto 2005 in 2006.

18. 2. 2005

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: odstotek popusta, rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska cesta
50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,740.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,142.000 SIT, 22,740.000 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: 11. 2. 2005.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-4182/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Obalna gasilska zveza Koper, kontaktna
oseba: ogz.koper@siol.net, Ljubljanska 6,
6000 Koper, Slovenija, tel. 041/616-432,
elektronska pošta: ogz.koper@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: igor.rakar@koper.si, Verdijeva
10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 041/520-956,
elektronska pošta: igor.rakar@koper.si.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: pet
gasilskih vozil GVC 16/25.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2005.
Obalna gasilska zveza Koper
Št. 80/05
Ob-4440/05
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 na-
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ročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup mesa, mesnih izdelkov, perutnine in rib.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
441,000.000 SIT (za obdobje treh let).
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena
za obdobje enega leta, z možnostjo 2x podaljšanja.
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: 11. 2. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 81/05
Ob-4441/05
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: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup splošnega prehrambenega blaga.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
333,498.768 SIT (za obdobje treh let).
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena
za obdobje enega leta, z možnostjo 2x podaljšanja.
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: 11. 2. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-4592/05
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, 2000 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) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/B.
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II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.10.00-4.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: 16
tovornih vozil.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 18/B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 17122-04-403-32/2005/10 Ob-4626/05
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, po pooblastilu Ministrstva za
zunanje zadeve in upravnih enot Republike
Slovenije, 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.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-32/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.45.10.00-6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega naročila je oblikovanje, izdelava, postopek zajema biometričnih podatkov, personalizacija in dobava potnih
listin z vključenimi biometričnimi podatki
in drugih potnih listin ter izdelava in dobava obrazcev, ovojnic in embalaže, povezanih s potnimi listinami. Ocenjena količina javnega naročila je od 50.000 do
200.000 biometričnih potnih listin letno, kar
vrednostno predstavlja približno 97% letnega naročila, ostalo so druge potne listine ter
obrazci, ovojnice in embalaža. Podrobnejši
opis in obseg predmeta javnega naročila bo
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 4. 3. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-32/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu
Ministrstva za zunanje zadeve
in upravnih enot Republike Slovenije

Gradnje
Št. 351-03-0002-1/2005-1
Ob-4296/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrna, kontaktna oseba: Zdenka Kumer, Dobrna 19, 3204 Dobrna, Slovenija,
tel. 03/780-10-57 ali 041/349-751, faks
03/780-10-60, elektronska pošta: zden-
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ka.kumer@dobrna.si, in Jana Bošnak, Dobrna 19, 3204 Dobrna, Slovenija, tel.
03/780-10-52 ali 031/377-959, faks
03/780-10-60, jana.bosnak@dobrna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba potrebne komunalne
infrastrukture za ZN Center Dobrna ter izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del ter zunanje ureditve za objekte št. 3, 4 in
5, vključno s pripravo in pridobitvijo celotne
projektne in tehnične dokumentacije novogradnje navedenih poslovno stanovanjskih
objektov v ZN Center Dobrna, vključno z nakupom potrebnega zemljišča.
II.2) Kraj izvedbe: Dobrna.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvedba
potrebne komunalne infrastrukture za
ZN Center Dobrna ter izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter
zunanje ureditve za objekte št. 3, 4 in 5,
vključno s pripravo in pridobitvijo celotne projektne in tehnične dokumentacije
novogradnje navedenih poslovno stanovanjskih objektov v ZN Center Dobrna, vključno z nakupom potrebnega
zemljišča.
II.6) Predvideni datum začetka postopka:
februar 2005.
II.7) Datum zaključka: gradnje: 31. 5.
2006.
IV.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-03-0002-1/2005-1.
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: 10. 2. 2005.
Občina Dobrna
Št. 352-01-2/2005-2001
Ob-4632/05
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: Darja Plantan, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-290,
faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mestna.obcina@novomesto.si, internetni naslov:
www.novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Novo
mesto, kontaktni osebi: Darja Plantan,
Mirjana Vardijan, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-290/288,
faks 07/39-39-282, elektronska pošta: darja.plantan@novomesto.si, mirjana.vardijan@novo mesto.si, internetni naslov: www.novomesto.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Kraj izvedbe: Novo mesto – Češča
vas.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: Mestna občina Novo mesto bo razpisala izbiro izvajalca za izgradnjo skupne javne komunalne infrastrukture za tehnološki park v
okviru ZN Podbreznik z navezavami na
obstoječo infrastrukturo. V okviru tega
bo izgrajeno cestno omrežje s pločniki in
kolesarskimi stezami, vodovodno omrežje, odpadna in meteorna kanalizacija s
ponikovalnico, črpališče za odpadne
vode s tlačnim vodom, javna razsvetljava, NN 04 kV električno omrežje s kabelsko kanalizacijo, trafo postaja in ureditev

krajine z odvodnjavanjem meteornih
voda.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
460,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
15. 5. 2005.
II.7) Predvideni datum zaključka: 30. 9.
2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
Mestna občina Novo mesto ima za izvedbo
investicije zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2005. Rok plačila je 60 dni od
prejema računa oziroma situacije.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-01-2/2005.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Mestna občina Novo mesto

Javni razpisi
Blago
Št. 906

Ob-4469/05

Popravek
V javnem naročilu za inkontinenčne pripomočke za potrebe stanovalcev Doma
upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, in njeno enoto Tabor, Veselova ulica 3, Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005,
Ob-618/05, se popravita IV.3.3) in IV.3.7.2)
točki in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 3. 2005 do 9.30,
na naslov: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 3. 2005
ob 10. uri, sejna soba naročnika, Čufarjeva
cesta 9, Maribor.
Dom upokojence Danice Vogrinec
Maribor
Št. 959

Ob-4627/05

Popravek
V javnem naročilu Inkontinenčni pripomočki za potrebe stanovalcev Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, in njeno enoto Tabor, Veselova
ul. 3, Maribor, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005, Ob-618/05, se
popravi III.2.1.3) točka 3 tako, da se 3. točka
briše in odslej glasi:
»3. da ponudnik predloži reference
ponudnika ali proizvajalca najpomembnejših dobav v zadnjih 3 letih v Sloveniji
oziroma znotraj EU z vrednostjo pogodbe nad 10,000.000 SIT skupaj s potrdili o
dobro opravljeni storitvi, z vrednostmi in
datumi izvedbe«.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Št. 13-03/2005

Ob-4328/05

Razveljavitev
Naročnik Republika Slovenija, Upravna
enota Novo mesto, v skladu s 77. členom
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB,
Uradni list RS, št. 36/04) obvešča, da v celoti razveljavlja javno naročilo za dobavo potrošnega pisarniškega in računalniškega
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materiala za potrebe Upravne enote Novo
mesto v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12.
2006, št. 039-84/2004.
Vse ponudbe, prispele na javni razpis,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 114 z dne
22. 10. 2004, Ob-28607/04, se zavrnejo.
Naročnik bo objavil ponovljen razpis za
to področje.
Upravna enota Novo mesto
Ob-4310/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto, kontaktna oseba: Jože Kastelic, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-141, faks 07/39-39-142, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Oddelek za občo upravo,
kontaktna oseba: Jože Kastelic, Kettejev
drevored 3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-141, faks 07/39-39-142, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Oddelek za občo upravo, kontaktna oseba: Jože Kastelic, Kettejev drevored
3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-141, faks 07/39-39-142, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Oddelek
za občo upravo, kontaktna oseba: Jože Kastelic, Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-141, faks
07/39-39-142, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
potrošni pisarniški in računalniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Upravna enota Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto;
– Upravna enota Novo mesto, Kettejev
drevored 3, 8000 Novo mesto;
– Upravna enota Novo mesto, Novi trg 6,
8000 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: skladno
s predračunom, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: izjavo, da bo v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložil bianco menico z menično izjavo
v višini 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih spo-

Št.

sobnosti: pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 114 z dne 22. 10. 2004, Ob-28607/04.
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: 22. 3. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije
na
transakcijski
račun
št.
01100-6390623291. Potrdilo o plačilu je potrebno poslati po pošti ali po faksu
07/39-39-142, s pripisom točnega naslova za
pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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 31. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 13. uri, Upravna enota Novo mesto, Oddelek za občo upravo, Kettejev drevored 3,
Novo mesto, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
Upravna enota Novo mesto
Št. 262-1/05-3
Ob-4193/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Renato Gomišček (05/33-01-456), za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/33-01-560) in za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-550, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.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: Splošna
bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”tehnični material” (št.:
262-1/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava tehničnega materiala za naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je dobava blaga po
naslednjih skupinah:
1. AJSTA – elektro material,
2. AJSTB – vodovodni material,
3. AJSTC – material za energetiko,
4. AJSTD – barve, laki in kemični material,
5. AJSTE – vijačni in spojni material,
6. AJSTF – rezervni deli,
7. AJSTG – les in lesni izdelki,
8. AJSTH – gradbeni material,
9. AJSTI – okovje,
10. AJSTJ – črna in barvasta metalurgija,
11. AJSTK – tehnični vgradni material,
12. AJSTL – umetne mase,
13. AJSTM – varilnotehnični material,
14. AJSTN – olja in maziva,
15. AJSTO – strojno orodje,
16. AJSTP – brusni material,
17. AJSTR – ležaji,
18. AJSTS – zeleni program-okolica,
19. AJSTZ – tehnični material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje ponudnika vodi izredna uprava;
ali če je bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
10. da bo dobava blaga v skladišče naročnika – franco centralno skladišče razlo-

Stran

1308 /

Št.

15-16 / 18. 2. 2005

ženo, in da zagotavlja dobavni rok največ 3
dni od prejema pisnega naročila;
11. da bo ponudnik dobavljal blago skladno s speciﬁkacijami naročnika;
12. da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe).
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. ponudnik ima potrdilo, da je v zadnjih
treh letih, pred objavo javnega naročila, dobavljal blago najmanj najmanj trem organizacijam. Ponudnik mora seznamu priložiti
original ali kopijo pisnega potrdila navedenih
naročnikov;
2. da zagotavlja zahtevane letne količine
za najmanj 10% razpisane vrste blaga iz posamezne skupine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. lastna izjava »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z našim poslovanjem in nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
6. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
7. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke (OBR-I/5);
8. izjava o dobavljanju blaga najmanj
trem organizacijam (OBR-I/6);
9. izjavo o plačilnih pogojih (OBR-I/7);
10. izjavo o zagotavljanju dobave blaga
in dobavnem roku (OBR-I/8);
11. izjavo o zagotavljanju dobave blaga
skladno s speciﬁkacijami naročnika (OBRI/9);
12. izjavo o izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti (OBR-I/10).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga (OBR-I/11).
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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 3. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 3. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 4. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2005
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 7/05
Ob-4317/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
CUDV Matevža Langusa Radovljica, kontaktna oseba: Minka Bohinc, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-02-28, faks 04/537-02-33, elektronska pošta: simona.logar@dom-ml.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago:
– splošno prehrambeno blago,
– kruh in pekovsko pecivo,
– zmrznjena močnata živila,
– zmrznjena živila 1. kvalitete,
– mesni izdelki 1. kvalitete,
– testenine,
– sladoledi,
– sveže meso in drobovina,
– sveže sadje in zelenjava 1. kvalitete,
– splošna skupina manjša,
– mleko in mlečni izdelki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Radovljica.

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:
17,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 4. 2005 in/ali konec
3. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica z menično izjavo 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila obveznosti po pogodbi je 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za izdajo 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
ali potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun;
– ponudnik ni dal zavajujoče podatke;
– izjavo o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo o zagotavljanju dostave blaga in
odzivnem času;
– izjavo o zagotavljanju higijenskih pogojev;
– izjavo o zagotavljanju pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 3. 2005.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne
dokumentacije
na
TRR
01100-6030300786.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 3. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 14. 3. 2005.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe, s pisnim pooblastilom ponudnika.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
CUDV Matevža Langusa Radovljica
Ob-4319/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vintar Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba: Milana Vintar Šambar, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-518,
faks 04/20-26-718.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_008.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni stoli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zobna poliklinika Kranj
in ZD Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: Zobna poliklinika Kranj.
3) Obseg ali količina: zobozdravstveni
stol 2 kom.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: Zobna poliklinika Kranj.
3) Obseg ali količina: zobozdravstveni
stol ortodontski 1 kom.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ZD Škofja Loka.
3) Obseg ali količina: zobozdravstveni
stol 1 kom.
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: zobozdravstveni stoli 4 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe ponudnik jamči z menico.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 3. 2005, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceni je vračunan
DDV, nakazilo na račun 01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 12. uri, Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Uprava, Gosposvetska ulica 9, Kranj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-4324/05
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 06/2005 – 1L –
ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pisarniškega pohištva in stolov.
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:
36.12.10.00-5,
dodatni
predmeti:
36.11.14.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5.
2) Kratek opis: pisarniško pohištvo.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.11.14.20-2.
2) Kratek opis: stoli.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
pisarniškega pohištva in stolov.
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 006/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni do-
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kumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 006/2005.
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 006/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna cena iz ponudbenega predračuna – 70 točk,
2. rok dobave in montaže opreme – 10
točk,
3. rok odprave napake oziroma nadomestila opreme – 10 točk,
4. garancijski rok – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-006/2005-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 3. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 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 006/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 3. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2005
ob 11. uri; sejna soba, V. nadstropje RTV
center, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-4335/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
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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: pismonoške torbe.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pismonoške torbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava je franko Pošta
Slovenije, d.o.o., PE Maribor, PLC – skladišče, Zagrebška 106, Maribor.
Dobava: dobavitelj bo dobavljal torbe po
izdanih naročilnicah, po potrebi naročnika v
roku enega leta od podpisa pogodbe. Rok
dobave je 20 dni po prejeti naročilnici.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 600
kosov pismonoških torb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec eno leto po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 30 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec
BON 1/P.
Samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da torbe ustrezajo
tehničnim zahtevam.
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 10. 3. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o., 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter
davčno številko posredujete po telefaksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 12. 6. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov in komisija Pošte Slovenije za izvedbo postopkov za javna naročila.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2004
ob 12.30, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-4361/05
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 elektrotehniko,
kontaktna oseba: Maja Slovenc, Tržaška 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-87-44,
faks 01/476-87-45, elektronska pošta:
maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov:
www.fe.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/1-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržaška 25, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: osebni
računalniki, strežniki, prenosni računalniki,
LCD monitorji, tipkovnice, miške, tiskalniki,
skenerji, dlančniki, LCD projektor, ostala
oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 45 dni po dobavi blaga.
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:
– registracija podjetja – izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o nekaznovamju, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
postopek prisilne poravnave ali likvidacijski
postopek in ga izda Okrožno sodišče,
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
ki ga izda DURS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o ﬁnančnem stanju ponudnika
– BON 1/P, ki ga izda AJPES,

– izjavo ponudnika o, da je ﬁnančno sposoben zagotoviti posel,
– izjavo ponudnika, da je zanesljiv, ima
izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo lahko izvedli posel.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
– izjavo ponudnika o zagotavljanju kontrole kakovosti.
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: JR-RO/1-2005.
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: plačilo na TRR št.:
01100-6030708671 pri UJP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 3. 2005, do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 9. 2005 in/ali 180 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2005
ob 12. uri, Tržaška 25, 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: 11. 2. 2005.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-4442/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-336, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ležaji valjčni – osni za tovorne in potniške vagone: (sklop A: 2560 gar. – 120x240,
sklop B: 600 gar. – 130x240).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Dobova, Ulica 14. aprila 23.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.22.30.00-3.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: 2560 gar. ležaji valjčni 120x240
(WJ in WJP) – osni za tovorne in potniške
vagone,
– sklop B: 600 gar. ležaji valjčni 130x240
(WJ in WJP) – osni za tovorne in potniške
vagone.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10,000.000 SIT z
veljavnostjo do 18. 6. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje. Predložiti mora revidirane ﬁnančne
izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha) za
zadnje leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila: dovoljenje za redno
vgradnjo razpisanih ležajev na vsaj dveh
železniških prevozniških podjetij (v nadaljevanju ŽPP) iz držav članic EU.
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 – 96 točk,
2. plačilni pogoji – 4 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 3. 2005.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 3. 2005 do 9. ure,
v tajništvo Centra za Nabavo, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 3. 2005
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 79/05
Ob-4443/05
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,
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, kontaktna oseba: 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, kontaktna oseba: 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:
tekstilije:
1. sklop: program frotir,
2. sklop: bolniško in posteljno perilo,
3. sklop: odeje, prevleke in zglavniki,
4. sklop: otroško perilo,
5. sklop: delovna oblačila za zdravstveno
nego,
6. sklop: delovna oblačila za zdravnike,
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7. sklop: delovna oblačila – operacijska
ﬁlterska,
8. sklop: delovna oblačila za kuhinjo.
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: tekstilije:
1. sklop: program frotir,
2. sklop: bolniško in posteljno perilo,
3. sklop: odeje, prevleke in zglavniki,
4. sklop: otroško perilo,
5. sklop: delovna oblačila za zdravstveno
nego,
6. sklop: delovna oblačila za zdravnike,
7. sklop: delovna oblačila – operacijska
ﬁlterska,
8. sklop: delovna oblačila za kuhinjo.
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: tekstilije:
1. sklop: program frotir,
2. sklop: bolniško in posteljno perilo,
3. sklop: odeje, prevleke in zglavniki,
4. sklop: otroško perilo,
5. sklop: delovna oblačila za zdravstveno
nego,
6. sklop: delovna oblačila za zdravnike,
7. sklop: delovna oblačila – operacijska
ﬁlterska,
8. sklop: delovna oblačila za kuhinjo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
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
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 navede-
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nim 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;
3. da bo ravnal skladno s 5. in 6. členom
Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
64/01);
revizorsko poročilo, da ima v 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 sklopih predmetnega javnega naročila;
2. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da soglaša z rokom plačila 90 dni po izstavitvi fakture;
3. da zagotavlja predložitev oziroma dostavo vzorcev ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na
naročnikovo pisno zahtevo;
izjava ponudnika, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo, da zagotavlja
predložitev oziroma dostavo vzorcev ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega
ocenjevanja ponudb naročnikovo pisno zahtevo;
4. da zagotavlja, da vsi ponujeni izdelki
po posameznih sklopih v okviru predmetnega javnega naročila ustrezajo vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika;
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da vsi ponujeni izdelki po
posameznih sklopih v okviru predmetnega
javnega naročila ustrezajo vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika;
5. da so logotip Klinični center Ljubljana
in vse ostale barvaste tkanine odporne na
vse vrste oksidativnih in reduktivnih barvil;
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da so logotip Klinični center
Ljubljana in vse ostale barvaste tkanine odporne na vse vrste oksidativnih in reduktivnih barvil;
6. ponudnik zagotavlja, da je od pooblaščene institucije pridobil potrdilo o ustreznosti ponujenih vzorcev tkanin;
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da je od pooblaščene insti-
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tucije pridobil potrdilo o ustreznosti ponujenih vzorcev tkanin;
7. ponudnik zagotavlja sukcesivno (kvartalno – vsake 3 mesece) dobavo blaga:
1. dobava 60 dni od prejema naročila,
2. dobava 45 dni od prejema naročila,
3. dobava 45 dni od prejema naročila,
4. dobava 45 dni od prejema naročila,
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo ponudnik zagotavlja sukcesivno (kvartalno – vsake 3 mesece) dobavo
blaga:
1. dobava 60 dni od prejema naročila,
2. dobava 45 dni od prejema naročila,
3. dobava 45 dni od prejema naročila,
4. dobava 45 dni od prejema naročila;
8. pri sklopih od 5. do 8. ponudnik zagotavlja, da tkanine in barve ustrezajo standardom kakovosti pranja za bolnišnične obleke,
glede na pogoje pranja in vzdrževanja (likanje in sušenje z vročim zrakom po tunelu);
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da pri sklopih od 5. do 8. ponudnik zagotavlja, da tkanine in barve ustrezajo standardom kakovosti pranja za bolnišnične obleke, glede na pogoje pranja in
vzdrževanja (likanje in sušenje z vročim zrakom po tunelu).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 114 z dne 22. 10.
2004, Ob-28223.
IV.2) Merila za oddajo:
merilo: – cena – 100%.
(A) Najnižja cena – za vse sklope.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 4. 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: 6. 4. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 4. 2005 ob
14.30, 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: 11. 2. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-4467/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Damjan Grmek, Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/73-91-706 – tajništvo direktorja, faks

05/73-42-521 – prodajna služba, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org, internetni
naslov: http://www.lipica.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 blaga: sukcesivna dobava živil in
drugega potrošnega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilarna Lipica, Lipica
5, 6210 Sežana.
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: je razviden iz razpisne dokumentacije.
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 in
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 141 z dne 30. 12. 2004, Ob-37698/04.
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: 1597-01/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 2. 2005, cena:
9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR:
01100-6030234147; namen plačila: razpisna dokumentacija, Kobilarna Lipica, Lipica
5, Sežana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 2. 2005
ob 12. uri, hotel Klub, Lipica 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Kobilarna Lipica
Ob-4631/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: Darja, Gledališka pot 4, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/821-57-40, faks
02/822-30-93.
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: JNB1/2005-2008.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil in prehrambnega materiala
za vrtec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franco kuhinja vrtec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: olja.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zamrznjeno in konzervirano sadje.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sadni sokovi in drugi napitki.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in keksi.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
vrednost javnega naročila je 11,500.000
SIT:

Št.

1. sklop – mleko in mlečni izdelki,
2. sklop – meso in mesni izdelki,
3. sklop – ribe in konzervirane ribe,
4. sklop – jajca,
5. sklop – olja,
6. sklop – sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. sklop – zamrznjena in konzervirana
zelenjava,
8. sklop – sveže in suho sadje,
9. sklop – zamrznjeno in konzervirano
sadje,
10. sklop – sadni sokovi in drugi napitki,
11. sklop – žita, mlevski izdelki in testenine,
12. sklop – kruh in pekovsko pecivo,
13. sklop – slaščičarski izdelki in keksi,
14. sklop – ostalo prehrambeno blago.
Ponudbo je mogoče oddati tudi le za posamezno živilo v sklopu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
le-ta predloži v zavarovanje menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša kot 30 dni na dan odpiranja ponudb.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz Sodnega registra in druge ustrezne evidence;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
– potrdilo Ministrstva za pravosodje;
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
2. potrdilo, da je ﬁnančno in likvidno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova kupca;
2. izjava ponudnika, da zagotavlja okvirne letne količine.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja cene – 80%,
– potrjene reference – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2005-2008.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 3. 2005, cena:
12.000 SIT (z DDV).
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Pogoji in način plačila: gotovinsko pri
blagajni ali negotovinsko na račun št.
01303-6030724138. Pri negotovinskem plačilu potrebujete potrdilo o plačilu za dvig
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 3. 2005, do 8. ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 3. 2005
ob 13. uri, Vrtec Ravne na Koroškem, Gledališka pot 4, Ravne na Koroškem.
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: 15. 2. 2005.
Vrtec Ravne na Koroškem
Št. 17122-07-403-29/2005/4 Ob-4717/05
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, 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: 403-29/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava obrazcev izpiskov iz matičnega registra, za potrebe triletnega obdobja. Podrobnejši
opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraji dobave so upravne
enote na območju celotne države.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.45.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so za potrebe triletnega obdobja. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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.
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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 je 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; obrtno dovoljenje – če je
potrebno; 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); potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih s področja predmeta
javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 3932/05, 11-13/05 z dne 11. 2.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. certiﬁkat ISO 9001.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-29/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 3. 2005.
Cena (kjer je potrebno) 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132,
sklicna številka: 28 17116-2401002-40302905,
za tujce pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI
56011006370171132, Swift code BSLJSI2X.
od dneva objave do zadnjega roka za oddajo
ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in
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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, v 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: 21. 3. 2005 do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 22. 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: 14. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve

Gradnje
Ob-4504/05
Popravek
V javnem razpisu Celovita sanacija odlagališča kislega gudrona v Pesniškem dvoru, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
114 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 8. 3. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 3. 2005 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2005
ob 12. uri, Petrol, Slovenska energetska
družba d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50,
SI-1527 Ljubljana (15. nadstropje, sejna
soba).
Petrol Slovenska energetska
družba d.d. Ljubljana
Št. 01/2005
Ob-4444/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360
elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.voka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Planinšek, univ. dipl. inž. gradb., Lava 2a,

3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo, Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodkanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/42-50-313.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in objektov – I. faza.
V okviru rednega vzdrževanja omrežja,
ki je v upravljanju družbe Vodovod-kanalizacija d.o.o. se pojavljajo dela, ki jih družba
zaradi premajhnih lastnih kapacitet oddaja
pogodbenemim izvajalcem. Pri tem gre tako
za načrtovana gradbena dela kot tudi za
intervencijske posege ob okvarah na omrežju. Dela, ki so predmet te projektne naloge,
se delijo v tri sklope:
a) gradbena dela,
b) montažerska dela pri popravilu in obnovah vodovoda in kanalizacije,
c) montažerska dela pri popravilu in obnovah hidromehanske opreme v objektih in
napravah.
Glede na to, da gre tudi za intervencijska
dela, je zahteva naročnika, da izbrani izvajalec v primeru intervencije začne z deli v
času, ki ni daljši od pet ur od poziva katerikoli dan v letu, kar pomeni, da mora izven
rednega delavnega časa in v dneh, ki niso
delavniki formirati ustrezna dežurstva. Ponudniki potrdijo strinjanje s tem pogojem s
podpisom ustrezne izjave, ki je priložena
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje,
Občina Štore, Občina Vojnik, Občina
Dobrna.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: gradbena dela.
3) Obseg ali količina: gradbena dela, ki
so predmet razpisa, zajemajo naslednja
dela:
1. izkopi gradbenih jam pri popravljanju
okvar na vodovodnem in kanalizacijskem
omrežju ter zasip in ureditev delovišča po
končanih delih;
2. gradbena dela pri manjših obnovah
vodovodnega in kanalizacijskega sistema;
3. gradnja in popravilo števčnih jaškov,
4. gradnja in obnova vodovodnih in kanalizacijskih priključkov;
5. gradbena dela pri vzdrževanju čistilnih
naprav.
Sklop št. B
2) Kratek opis: montažerska dela pri popravilu in obnovah vodovoda in kanalizacije.
3) Obseg ali količina: montažerska dela,
ki so predmet sklopa, zajemajo naslednja
dela:
1. gradnja in obnova hišnih priključkov;
2. gradnja in obnova zunanjega vodovoda;
3. montaža opreme v vodomerskih
jaških.
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Sklop št. C
2) Kratek opis: montažerska dela pri popravilu in obnovah hidromehanske opreme
v objektih in napravah.
3) Obseg ali količina: montažerska dela,
ki so predmet sklopa, zajemajo naslednja
dela:
1. obnova vodooskrbnih objektov, ki zajema demontažo stare opreme, izvedbo novih cevnih razvodov praviloma iz nerjavečega
jekla, montažo nove opreme kot so črpalke,
zasuni, povratne lopute, delovni podesti,
vrata, pokrovi na jaških in podobno;
2. obnova kanalizacijskih objektov, ki zajema demontažo stare opreme, izvedbo novih cevnih razvodov, montažo nove opreme
kot so črpalke, dušilke, zasun, delovni podesti, pokrovi na jaških in podobno;
3.
obnova
posameznih
sklopov
tehnološke opreme na čistilnih napravah, ki
zajema demontažo stare opreme, montažo
nove opreme, izdelavo in montažo
enostavnejših konstrukcij iz nerjavečega jekla, montažo merilne opreme in podobno;
4. redna vzdrževalna dela na opremi v
kanalizacijskih objektih in na čistilnih napravah kot so črpalke, dušilke, nepovratne lopute, grablje, strgala, sistemi za ozračevanje
in podobno.
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: obseg
zahtevanih del je razviden projektne naloge
za prvo fazo omejenega postopka za oddajo javnega naročila, priložene v razpisni dokumentaciji.
Prijava se lahko nanaša na en sklop, več
sklopov ali vse sklope. Ponudnikom, ki bodo
izpolnjevali v razpisni dokumentaciji navedene pogoje in predložili vsa zahtevana dokazila, se bo usposobljenost po posameznih
sklopih priznala za obdobje 3 let. Kandidati
bodo na listi kandidatov za posamezen
sklop, ki jih bo naročnik povabil k oddaji ponudb pred posamezno izvedbo del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
avansa ni. Rok plačila 60 dni po potrjeni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev z navedbo
vodilnega partnerja. Ponudnik mora biti sposoben izvesti predmet javnega naročila, vsi
kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi in
zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v
razpisni dokumentaciji. 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
Kolikor bo izbrani ponudnik za omenjeno
delo potreboval podizvajalce, jih mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je
potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih
predloži ponudnik, razen poročila revizorja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež;
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2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno oziroma izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da za opravljanje dejavnosti posebno dovoljenje ni potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja bi bil pravnomočno obsojen;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna
uprava;
5. da je član organizacije ali združenja
izvajalcev storitev, ki so predmet javnega
naročila, če je članstvo v takšni organizaciji
ali združenju obvezno po predpisih države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;
6. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
7. izjava o sprejemanju pogojev razpisa;
8. zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji predložijo
BON 1 in BON 2, ki ne sme biti starejše kot
30 dni in izjavo banke, da ponudniku v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran račun. Samostojni podjetniki predložijo BON 3 in ZR,
ki ne sme biti starejše od 30 dni in izjavo
banke, da ponudniku v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnične zahteve za vse tri
sklope obsegajo:
a) kadrovska zasedba,
b) mehanizacija,
c) reference.
Natančneje so tehnične zahteve opredeljene v Projektni nalogi, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: stroške
razmnoževanja razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 4. 3. 2005 do 11. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o.
Ob-4448/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Valter Erzetič, univ. dipl. inž. str., Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-83, faks 05/302-12-71, elektronska pošta: Valter.Erzetic@Nova-Gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Valter
Erzetič, univ. dipl. inž. str., Trg E. Kardelja 1,
glavna pisarna, soba št. 38/I. nadstropje,
5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-83, faks 05/302-12-71, elektronska pošta: Valter.Erzetic@Nova-Gorica.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Vodovod Dragovica – Grgarske Ravne, I. faza; št. 352-05-5/2003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovoda od Dragovice do
Grgarskih Raven, I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ob cesti med Dragovico
in Grgarskimi Ravnami na Banjški planoti v
Mestni občini Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovoda delno.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: investicija se bo izvajala v obdobju
dveh let (od 2005 do 2006).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 2. 2005 in/ali konec
18. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% pogodbene vrednosti. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po prejemu. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
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zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, da je predložil BON-1 in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo Davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v
Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
mora poravnati;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05-5/2003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 2. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Mestne
občine Nova Gorica, št. 0100014022 pri
Novi KBM, s pripisom »Plačilo razpisne dokumentacije – vodovod Dragovica–Grgarske Ravne.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 3. 2005
ob 13. uri, Mestna občina Nova Gorica –
steklena dvorana, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 110-1/05
Ob-4464/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
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univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Oblak Robert, univ. dipl.
inž. grad., Mlekarska ul. 13, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 04/280-88-38, elektronska
pošta: robert.oblak@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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00431.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja predorov Barnica in Tabor na
odseku Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek Razdrto–Vipava;
Rebernice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
del pri izgradnji predorov Barnica in Tabor
na odseku HC Razdrto–Vipava; Rebrnice, ki
obsegajo:
– izkop in gradbena dela pri izvedbi predorov vključno s portali,
– dela potrebna za zagotovitev požarne
vode za predora in
– gradbena in obrtniška dela pri izvedbi
pogonske centrale predorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 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 183,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS,
d.d. in kredita Republike Italije.
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,
– 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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 419-04 z dne 10. 9. 2004.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
108-109/04 z dne 8. 10. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00431.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 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: 5. 4. 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: 5. 4. 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: 11. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-4484/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Jože
Rebec, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84, elektronska pošta: obcina@radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta
4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ING-ARH,
Polona Čeh s.p., kontaktna oseba: Polona
Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica,
Slovenija,
tel.
04/530-10-20,
faks
04/530-10-21, elektronska pošta: ingarh@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba GOI del za ureditev mansarde na
OŠ Staneta Žagarja Lipnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Staneta Žagarja,
Lipnica 12, 4245 Kropa.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GOI del za ureditev mansarde na OŠ Staneta Žagarja Lipnica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 6. 2005, konec 20. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4,300.000 SIT,
– izjava banke da bo dala bančno garancijo:
– za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti za
celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila 60 dni od potrditve situacije,
10% po opravljeni primopredaji del, 10% po
pridobitvi uporabnega dovoljenja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
5. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo A1: redni izpisek iz sodnega
registra oziroma izpisek iz registra obrti oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet jav-
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nega razpisa. Izpisek na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 90 dni;
– dokazilo A2: kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ponudnik priloži podpisano izjavo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
priloženo v Dokazilu A2; kot dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ponudnik priloži potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A3: kot dokaz o poravnanih
obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo
ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za ﬁnance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejše od 30 dni;
– dokazilo A4: kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A5: kot dokaz, da ponudnik ni
bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo B1: bilance stanje in uspeha
za zadnja 3 leta. Za priznanje ﬁnančne sposobnosti je pogoj, da je ponudnik imel prihodke v preteklem letu najmanj v višini štirikratne ponudnikove vrednosti tega javnega
naročila in da v zadnjih dveh letih ni imel nekrite izgube;
– dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi objektov:
najmanj 4 objekti podobnih karakteristik
vrednosti vsak po 80 mio SIT v zadnjih treh
letih, s priloženimi potrjenimi referencami s
strani naročnikov;
– dokazilo B3: potrdilo banke, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih treh mesecih, kar je pogoj za
priznanje ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo C1: izpolnjen priložen obrazec
poglavitna gradbena oprema, ki jo ponudnik
namerava uporabiti za izvedbo del; za najeto opremo priložiti pogodbo o najemu;
– dokazilo C2: ustrezen plan izvedbe javnega naročila;
– dokazilo C3: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec referenčna lista podizvajalca s priloženimi
potrjenimi referencami v podizvajalcev;
– dokazilo C4: izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju (odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja del, operativni vodja
del), ki bo sodelovalo na projektu, ter za odgovornega vodjo del dokazilo o opravljenem
strokovnem izpitu in za odgovornega vodjo
projekta priloženo potrdilo o članstvu v Inženirski zbornici Slovenije in dokazilo o skle-
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njenem rednem delovnem razmerju s ponudnikom za odgovornega vodjo del in
odgovornega vodjo projekta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 3. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu na TRR: 07000-0000312624, ING
– ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2005 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, prispelost do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ki so oddali ponudbe, s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 13. uri, Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica, mala sejna
soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Občina Radovljica
Ob-4497/05
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.1.1) 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:
sanacija
predora
Fužine
1
na
G2-101/0232.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0232 cesta
G2-101 Ljubelj-Bistrica (Tržič).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.

Stran

1318 /

Št.

15-16 / 18. 2. 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)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: Izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: Izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: Izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; Izjava o
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zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: Podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: Izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete);
– 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).
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 21. 3. 2005.
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 10995 7141998 – 24152005
z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 3. 2005 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) je 75.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2005.
Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 35101-0135/2004-47-03
Ob-4505/05
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:
mag. Boris Gabrič, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-135, faks
04/23-73-167, elektronska pošta: boris.gabric@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: 35101-0135/2004-47/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija srednjeveškega mestnega obzidja in lovskega dvorca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: stari del mesta Kranja,
Tomšičeva ulica 38 in 42.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.1 Splošna gradbena
dela.
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 po predloženi razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 4. 6. 2005 (vzorec 1);
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% 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 3);
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% 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: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni po
uradnem prejemu situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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 ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno.
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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.
členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 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. Pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti (izjave ne smejo biti
daljše od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
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 10 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).
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:
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 26. 3. 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 sanacijo
srednjeveškega mestnega obzidja in lovskega dvorca.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 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 4. 6. 2005 ali 2 meseca in/ali
60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 20/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Mestna občina Kranj
Ob-4506/05
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: isti kot v
I.1.
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:
modernizacija ceste na Mangartskem sedlu, RT 902/1019.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1019 cesta
RT-902 Strmec-Mangart.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice
za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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

15-16 / 18. 2. 2005 /

Stran

1319

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:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: Izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava o
zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
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Izjava o zagotavljanju notranje kontrole kvalitete);
– 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).
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 24. 3. 2005.
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 10995 7141998 – 24152005
z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 2005 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3.
2005 ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) je
22,800.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste
Št. 06/2005
Ob-4593/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črenšovci, kontaktna oseba: Stanko
Lebar, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, Slovenija, tel. 02/573-57-50, faks
02/573-57-58, elektronska pošta: obcina.crensovci@siol.net, internetni naslov:
www.obcina-crensovci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Občina Črenšovci, kontaktna oseba: Stanko Lebar, Ul. Prekmurske
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čete 20, 9232 Črenšovci, Slovenija, tel.
02/573-57-50, faks.02/573-57-58, elektronska pošta: obcina.crensovci@siol.net, internetni naslov: www.obcina-crensovci.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: regionalna/lokalna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročnika:
izgradnja kanalizacije v KS Bistrica VIII.
faza.
II.1.8.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 29. 4. 2005, zaključek:
29. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti razpisanih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– potrdilo, da najmanj ena oseba izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
Zakonu o graditvi objektov,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti i naprav (seznam strojne opreme), potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh
letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– mnenje pooblaščenega revizorja,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisane dokumentacije,

– lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbeno ceno,
2. plačilne pogoje,
2. garancijski rok,
3. reference.
B2) podrobneje bodo merila opredeljena
merila navedena v zapisani dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Plačilo s prenosnim nalogom na transakcijski račun podjetja Atrij, d.o.o. št.
03125-1009808936, s pripisom »razpisna
dokumentacija – VIII. faza v KS Bistrica«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 zagotoviti veljavnost ponudbe: do 31. 3. 2005 ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe,ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Črenšovci,
Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico: v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Občina Črenšovci

Storitve
Ob-4485/05
Popravek
V javnem razpisu za pranje perila, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4 z dne
14. 1. 2005, Ob-528/05 se spremeni
III.2.1.3) točka, ki se pravilno glasi:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila, se črta prvi odstavek, in sicer:
– ponudnik izkaže, da ima zadostne kadrovske in tehnične kapacitete za nemoteno
opravljanje dejavnosti javnega naročila, pri
čemer šteje, da ima zadostne kadrovske
kapacitete, če ima vsaj 25 zaposlenih sodelavcev (razvidno iz obrazca – izjava).
Pravilno besedilo razdelka III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila, se
tako sedaj glasi:
– ponudnik mora imeti zadostne strojne zmogljivosti za ca. 800 kg perila dnevno (razvidno iz obrazca – izjava),
– ponudnik izkaže, da je kadarkoli v
zadnjih treh letih od objave javnega naročila dnevno izvajal storitev pranja perila v podobnem obsegu in na podoben
način glede pranja, vzdrževanja, pakiranja in transporta (razvidno iz obrazca in
pogodbe).
Psihiatrična klinika Ljubljana
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Ob-4297/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 132 z dne 10. 12.
2004, Ob-33544/04, je bil objavljen javni
razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja
(ﬁzično varovanje, receptorska dela in obhodno varovanje objektov) v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.
Skladno s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04) podaljšujemo
rok za predložitev ponudb na 2. 3. 2005 do
10. ure. Odpiranje ponudb bo 2. 3. 2005 ob
11. uri. Kraj predložitve in odpiranje ponudb
ostane nespremenjen.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 110-1/05

Ob-4457/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 2 z dne 7. 1.
2005 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za opravljanje storitev pridobivanja
zemljišč za potrebe gradnje AC Vrba-Črnivec (Peračica) (Ob-30/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 23. 2. 2005 do 10.30. Odpiranje
ponudb bo dne 23. 2. 2005 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/05

Ob-4466/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 2 z dne 7. 1.
2005 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za pridobivanje zemljišč za potrebe
gradnje AC odseka Lenart-Spodnja Senarska (Ob-29/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 23. 2. 2005 do 12.30. Odpiranje
ponudb bo dne 23. 2. 2005 ob 13. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 011-04-2004

Ob-4486/05

Sprememba roka
za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za oddajo del: Izdelava, zagon in vzdrževanje programske opreme za izdajo pametnih kartic za digitalne
tahografe – CNS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2352/05, se popravita točki IV.3.3) in
IV.3.7.2) tako, da se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 2. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2005
ob 14. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2004

Št.
Ob-4487/05

Sprememba roka
za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za oddajo del: Postavitev, zagon in vzdrževanje slovenskega
dela sporočilnega sistema Tachonet – TNI,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8
z dne 28. 1. 2005, Ob-2349/05, se popravita točki IV.3.3) in IV.3.7.2) tako, da se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 2. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-4192/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Matej Brecelj, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-221, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
matej.brecelj@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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: 402-00-8/2004-80.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje zemljišč in premoženjskopravna ureditev na območju sanacije in
izgradnje visokovodnih nasipov ob reki
Muri od Dokležovja do Kučnice in od
Cvena do Vučje vasi – 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: reka Mura.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 671.400 SIT (za sklop 1 v višini 445.950
SIT oziroma za sklop 2 v višini 225.450 SIT)
in veljavnostjo najmanj 150 dni po roku za
predložitev ponudb.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
z enim ali dvema ponudnikoma. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana
na javnem razpisu – 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:
1. da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
2. da ni proti njemu uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ne vodi
izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež;
3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
5. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
6. da v preteklih treh letih pred začetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
7. da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente ﬁnančnega zavarovanja;
8. da je v zadnjih petih letih izvajal storitve, ki so predmet javnega naročila, za potrebe gradnje objektov vodne, cestne ali
druge komunalne infrastrukture:
– v obsegu, ki je enak številu razpisanih
pogodb v sklopu 1 oziroma v sklopu 2 (točka
I. obrazca ponudbe – priloga C) in
– v vsaj polovičnem številu razpisanih
zemljiškoknjižnih predlogov v sklopu 1 oziroma v sklopu 2 tega javnega naročila (točka I. istega obrazca ponudbe);
9. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben, in sicer:
– da ponudnik v zadnjih treh mesecih do
datuma sestavitve dokazila ni imel blokiranega računa več kot 3 dni,
– da preteklega poslovnega leta ni zaključil z izgubo (v primeru oddaje skupne
ponudbe se bo štelo, da ponudnik izpolnjuje
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pogoje za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolni eden izmed ponudnikov v skupni
ponudbi,
– da je imel v preteklem poslovnem letu
prihodke najmanj v višini 5,000.000 SIT (v
primeru skupne ponudbe se bo štelo, da ponudnik izpolnjuje pogodbe za priznanje sposobnosti, če ta pogoj izpolnijo ponudniki v
skupni ponudbi kumulativno, torej vsi skupaj). Če ponudnik ponuja le izvedbo
1. sklopa mora imeti v preteklem poslovnem
letu prihodke najmanj v višini 3,500.000 SIT
oziroma če ponudnik ponuja le izvedbo 2.
sklopa mora imeti v preteklem poslovnem
letu prihodke najmanj v višini 1,500.000
SIT;
10. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, in sicer:
– da ima v kadrovski sestavi:
– v primeru, da ponuja izvajanje storitve za posamezen sklop razpisanih del najmanj 3 izvajalce med katerimi mora biti vsaj
en univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom ali nepremičninski
posrednik, ki ima licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov nepremičninskega poslovanja ter izpolnjuje pogoje po
24. členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 42/03); v primeru,
da nepremičninski posrednik ni hkrati tudi
univerzitetni diplomirani pravnik, mora imeti
ponudnik v svoji kadrovski sestavi še enega
univerzitetnega diplomiranega pravnika, za
katerega ni nujno, da ima pravniški državni
izpit;
– v primeru, da ponuja izvajanje storitev za oba sklopa razpisanih del najmanj 4
izvajalce med katerimi mora biti vsaj en univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim
državnim izpitom ali nepremičninski posrednik, ki ima licenco pristojnega ministrstva za
opravljanje poslov nepremičninskega poslovanja ter izpolnjuje pogoje po 24. členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.
l. RS, št. 42/03); v primeru, da nepremičninski posrednik ni hkrati tudi univerzitetni diplomirani pravnik, mora imeti ponudnik v
svoji kadrovski sestavi še enega univerzitetnega diplomiranega pravnika, za katerega
ni nujno, da ima pravniški državni izpit; da
ima v kadrovski sestavi najmanj 3 izvajalce
za posamezni sklop razpisanih del, med katerimi mora biti vsaj en univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom
ali nepremičninski posrednik, ki ima licenco
pristojnega ministrstva za opravljanje poslov
nepremičninskega poslovanja ter izpolnjuje
pogoje po 24. členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 42/03); v
primeru, da nepremičninski posrednik ni
hkrati tudi univerzitetni diplomirani pravnik,
mora imeti ponudnik v svoji kadrovski sestavi še enega univerzitetnega diplomiranega
pravnika, za katerega ni nujno, da ima pravniški državni izpit;
– da razpolaga z ustrezno računalniško
in programsko opremo (računalnik, tiskalnik
in ustrezna programska oprema za urejanje
besedil ter elektronska pošta).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sodbe že izbrisane; da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke,
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je ekonomsko – ﬁnančno
sposoben, in sicer:
– za samostojne podjetnike potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred rokom za predložitev ponudb,
– za pravne osebe BON 1, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence (ﬁnančna disciplina) in potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred rokom za predložitev ponudb,
– potrjeno bilanco, da preteklega leta
ni zaključil z izgubo in da je imel v preteklem poslovnem letu prihodke najmanj v
višini 5,000.000 SIT (v primeru skupne ponudbe se bo štelo, da ponudnik izpolnjuje
pogodbe za priznanje sposobnosti, če ta
pogoj izpolnijo ponudniki v skupni ponudbi
kumulativno, torej vsi skupaj). Če ponudnik
ponuja le izvedbo 1. sklopa mora imeti v
preteklem poslovnem letu prihodke v višini
3,500.000 SIT oziroma če ponudnik ponuja
le izvedbo 2. sklopa mora imeti v preteklem
poslovnem letu prihodke v višini 1,500.000
SIT;
– dokazilo o izpolnjevanju referenc.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj,
– potrdilo, da navedeni kader izpolnjuje
razpisne pogoje,
– dokazilo, da razpolaga z ustrezno računalniško in programsko opremo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-80.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25119 7141998 – 23410003 z navedbo
»plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad za mednarodne in
evropske zadeve, Sektor za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a v 2. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-4313/05
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:
Miroslav Birsa – za vprašanja, tajništvo – za
dvig razpisne dokumentacije in oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-740, faks
05/66-33-706,
elektronska
pošta:
miro.birsa@komunalakoper.si,
internetni
naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje vzdrževalnih ključavničarskih del
na opremi in objektih javnih površin na
območju Mestne občine Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe: območje
Mestne občine Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje vzdrževalnih ključavničarskih del na
opremi in objektih javnih površin na območju Mestne občine Koper.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku
800.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
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2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
5. da ponudnik razpolaga z tehničnimi
delovnimi sredstvi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;
6. da ponudnik razpolaga z delavci določene strokovne kvaliﬁkacije skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz tč. 4 pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. popis ponudnika o razpoložljivi tehnični opremi za izvedbo javnega naročila skladno z zahtevami naročnika;
6. potrdilo o strokovnih kvaliﬁkacijah delavcev, ki bodo izvajali storitve javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
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 15. 3. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV. Valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2005 do 11.
ure.

Št.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2005
ob 11. uri v sejni sobi, Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, 6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-4325/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Janko Furlan, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-125,
05/33-50-129, faks 05/30-21-233, elektronska pošta: Janko. furlan@nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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 6 B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom-leasing izvedbe hlajenja in gretja v prostorih stavbe MO NG.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prostori v stavbi Mestne
občine Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2005, zaključek
1. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba za najem s postopnim odkupom.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: S-2/2005-8.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 28. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
z veljavnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 3. 2005
ob 13. uri v stekleni dvorani v stavbi Mestne
občine Nova Gorica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-4449/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola in vrtec Škoﬂjica, kontaktna
oseba: Iva Bajc, Klanec 5, 1291 Škoﬂjica,
Slovenija,
tel.
01/366-38-13,
faks
01/366-38-04, elektronska pošta: O-Skoﬂjica.lj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov šolskih otrok z avtobusnimi prevozi in prevozi s kombiniranim vozilom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola in vrtec
Škoﬂjica.
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: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež - potrdilo sodišča
oziroma drugega pristojnega organa, če ponudnik ni registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ni imel blokiranega računa;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
- izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu – potrdilo pristojnega
organa, ki izdaje licence v cestnem prevozu;
– da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo ki jo določajo predpisi za prevoze
otrok - izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l.
RS, št. 98/04 (ZPCP-1-UPB2)); Pravilnik o
oznakah in opremi vozil,s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
137/04); Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se
prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
110/04).
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 11. 3. 2005.
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Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01323-6030683097.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2005 do 12.
ure; vsak delavnik med 8. in 14. uro.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 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: 14. 3. 2005
ob 14.30; v prostorih OŠ Škoﬂjica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Osnovna šola in vrtec Škoﬂjica
Št. 110-1/05
Ob-4465/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Lidija Zagorc, dipl. ekon.,
dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-23, faks
01/306-82-24.
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: 2004/00445.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
primerjalna študija variant HC Koper–
Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Koper–Dragonja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: roki izdelave posamezne faze primerjalne študije so sledeči:
– terminski plan dela: 7 dni od datuma
veljavnosti pogodbe;
– predhodna dela: 15 dni od datuma veljavnosti pogodbe;
– primerjalna študija: 45 dni po veljavnosti pogodbe in pridobitvi strokovnih podlag,
ki jih izdelovalcu dostavi naročnik;

– dopolnitve primerjalne študije po recenziji: 14 dni po prejemu recenzijskega zapisnika;
– priprava usmeritev za izdelavo idejnega projekta: 14 dni po prejemu recenzijskega zapisnika;
– roki za izdelavo gradiv za razne predstavitve in usklajevalne sestanke ter pridobivanje mnenj se načeloma izdelajo v roku
4 dni, kolikor ni z naročnikom dogovorjeno
drugače.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 750.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS,
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava primerjalne študije variant ali lokacijskega načrta) za avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste, v zadnjih 3 letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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:
116-117/04 z dne 29. 10. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/0045.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 3. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 2005 do
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: 24. 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: 11. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-4479/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 306-44-07, elektronska
pošta: Irena.stopar@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova
1,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba
za javna naročila, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/306-44-33,
faks
01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/311762.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije so opisane v
razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

Št.

Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
2. izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za kaznivo dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran žiro račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
1. obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za
zadnje bilančno obdobje,
2. izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
a) potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijski račun
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe,
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
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c) izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da bo ponudnik imenoval odgovornega vodjo projekta, kateri mora predložiti poslovni življenjepis in reference s področja razpisanega projekta.
Dokazilo: izjava ponudnika s priloženim
poslovnim življenjepisom in referencami
vodje projekta;
– ponudnik mora priložiti veljavno potrdilo o akreditaciji oziroma akreditacijsko listino
in prilogo k akreditacijski listini.
Dokazilo: veljavna akreditacijska listina s
prilogo, izdana s strani Slovenske akreditacije;
– ponudnik mora v referenčni listini navesti opravljene projekte v zadnjih treh letih
in število vzorčenj podzemne vode na določenem vzorčevalnem mestu. Upoštevali
se bodo samo projekti, kjer gre za periodično spremljanje kakovosti podzemne vode,
na določenem vzorčevalnem mestu. Tabeli
morate priložiti pisna potrdila naročnikov, ki
jih navajate v tabeli.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
41/04),
– Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode (Ur. l. RS, št. 42/02),
– Pravilnik o minimalnih higienskih in
drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. RS,
št. 73/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
126-127/2004 z dne 26. 11. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 30,
2. reference – 30,
3. akreditirani parametri za podzemno
vodo – 30,
4. odzivnost – 10.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3548/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 01261-0100000114, z oznako MOL
– izvrševanje proračuna, sklic na št.
00-121-21000-04, s pripisom JR –
04/311762.
Prevzemniki razpisne dokumentacije, ki
so razpisno dokumentacijo dvignili pred vloženim zahtevkom za revizijo jih bo razpisna
dokumentacija posredovana po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2005
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Odde-
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lek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2.
točko 97. člena ZJN-1.
Za obdobje podaljšanega začasnega ﬁnanciranja (od 1. 4. 2005) do uveljavitve odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2005, bo sklenjena pogodba, ﬁnanciranje monitoringa pa bo potekalo po pravilih začasnega ﬁnanciranja. Po sprejetju proračuna za leto 2005 se bo vrednost storitev
določila v obsegu sredstev, ki jih bo Mestni
svet Mestne občine Ljubljana določil v proračunu za leto 2005 za te namene in bo
sklenjen aneks k pogodbi, s katerim bo dogovorjeno izvajanje, ﬁnanciranje in višina
sredstev za preostanek javnega naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4718/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za investicije, soba 14, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76,
faks 01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje projekta pri graditvi in
opremljanju objekta Nova pediatrična klinika
v Ljubljani.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje projekta pri graditvi in opremljanju
objekta Nova pediatrična klinika v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova pediatrična klinika
v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje projekta pri graditvi in opremljanju objekta Nova
pediatrična klinika v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 80 mesecev od oddaje naročila;
začetek 31. 3. 2005 in/ali konec 31. 3.
2012.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
prejemu dokumentiranega in potrjenega zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, 1. in 3. točka
ZJN-1-UPB 1.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še nekatera dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, 1. točka: ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta z revizorjevim poročilom, če je ponudnik
zavezan k revidiranju (lahko predloženo v
kopiji) ter izjava ponudnika, da je zavezan k
revidiranju;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan
k revidiranju (lahko predloženo v kopiji) ter
izjava ponudnika, da ni zaveza k revidiranju;
– BON 1/P in BON 2 obrazec, ki ni starejši kot 30 dni pred javnim odpiranjem ponudb v originalu ali kopiji, ki je notarsko
overjena. Ponudnik, katerega bonitetni razred za leti 2002 in 2003, naveden v obrazcu
BON 1/P bo slabši kot 4D (to so vsi razredi,
v katerih je glede poslovne uspešnosti ponudnik uvrščen v razred 5 ali glede ﬁnančne
stabilnosti v razred E), bo spoznan za nesposobnega;
– originalnim potrdilom poslovne banke
o razvrstitvi v bonitetni razred z izjavo, da bo
ponudniku v primeru, če bo izbran za izvedbo javnega naročila, predvidoma brez zadržkov, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla;
– izkaz sposobnosti ponudnika na podlagi določil Odredbe o ﬁnančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št.
71/99, 78/99, 64/01):
a) izjava – zaveza ponudnika,
b) poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: a), d), e) – ZJN-1-UPB 1:
(1) Seznam strokovnih kadrov:
1.0. Odgovorni vodja projekta (lahko tudi
odgovorni nadzornik):
1.1. odgovorni nadzornik;
2.0. Odgovorni nadzornik gradbene stroke (lahko eden od nadzornikov pod 2.1. ali
2.2.):
2.1. nadzornik za gradbene konstrukcije,
2.2. nadzornik za ostala gradbena in
obrtniška dela;
3.0. Odgovorni nadzornik elektro stroke
(lahko eden od nadzornikov pod 3.1. ali
3.2.):
3.1. nadzornik za elektroinstalacije močnega toka,
3.2. nadzornik za elektroinstalacije šibkega toka;
4.0. Odgovorni nadzornik strojne stroke
(lahko eden od nadzornikov pod. 4.1. ali
4.2.):
4.1. nadzornik za strojne cevne instalacije,
4.2. nadzornik za ostale strojne instalacije;
5.0. Nadzornik za opremo;
6.0. Pravni svetovalec za zastopanje naročnika;
7.0. Ekonomski svetovalec za analize.
Ponudnik predloži za vsako osebo s seznama strokovnih kadrov:
– fotokopije originalnih diplom oziroma
spričeval ali potrdil, ki dokazujejo resničnost
podatkov, navedenih v tretjem in petem
stolpcu seznama strokovnih kadrov;

– fotokopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi pri ponudniku ali podizvajalcu, ali podjemno pogodbo, ki jo ima oseba sklenjeno s
ponudnikom ali podizvajalcem;
– reference strokovnih kadrov – navedbo
najvažnejših opravljenih del pri gradbenem
nadzoru, vodenju projektov in drugih delih
na področju svetovalnega inženiringa v zadnjih 3 letih z navedbo investicijskih vrednosti, navedbo obdobja izvajanja del in naročnikov del.
(2) Reference ponudnika:
– seznam najvažnejših opravljenih svetovalnih inženiringov (izvedeni svetovalni
inženiring mora biti s področja vrste del,
opredeljenih v poglavju E 02 razpisne dokumentacije), ki jih je ponudnik izvedel pri
gradnjah stavb, za katera je bilo izdano uporabno dovoljenje od leta 2001 dalje. Seznam se izpolni z izpolnitvijo obrazca, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, priložena pa mu morajo biti originalna potrdila
naročnikov navedenih svetovalnih inženiringov, ki morajo potrdila žigosati in podpisati
ali pa notarsko overjene kopije takšnih originalnih potrdil.
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se
šteje, da ponudnik razpolaga z ustreznimi
zmogljivostmi, so naslednji:
1. Najmanj štiri ali pet oseb odvisno od
tega, ali sta odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik ena oseba, ki jih je ponudnik navedel na seznamu strokovnih kadrov, med njimi obvezno tudi odgovorni
vodja projekta, odgovorni nadzornik, odgovorni nadzorni gradbene stroke, odgovorni
nadzornik elektro stroke, odgovorni nadzornik strojne stroke, mora imeti s ponudnikom
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi po predpisih
o delovnih razmerjih za poln delovni čas,
veljavno najmanj do 31. 3. 2007 oziroma za
nedoločen čas.
2. Oseba s funkcijo odgovornega nadzornika mora izpolnjevati pogoje iz drugega
odstavka 86. člena ZGO-1, osebe s funkcijami nadzornikov pa pogoje za odgovorne
nadzornike posameznih del iz tretjega odstavka 86. člena ZGO-1.
3. Osebe pod št. 1.0. do 4.2. morajo biti
vpisane v imenik ZAPS ali IZS.
4. Za vsako osebo, ki jo je ponudnik navedel na seznamu strokovnih kadrov pod
zaporednimi številkami od 1.0. do 4.2. je potrebno navesti sodelovanje pri najmanj
enem svetovalnem inženiringu pri gradnji
najmanj ene stavbe, za vodjo projekta, navedenega(-o) pod zaporedno številko 1. pa
sodelovanje pri najmanj enem svetovalnem
inženiringu pri gradnji najmanj ene stavbe,
pri kateri je bruto površina najmanj
10.000 m2 (posli iz vrste del pod E 02.).
Za osebo oziroma osebe pod št. 5.0. je
potrebno navesti najmanj eno referenco v
zadnjih treh letih od leta 2001 dalje s področja opremljanja objektov za naslednjo vrsto
opreme: pohištvena, splošna medicinska in
medicinski aparati. Za referenco velja izvajanje nadzora nad dobavo in montažo opreme, izdelava PZR in PZI projekta opreme ali
vodenje dobave in montaže iz strani izvajalca opremljanja objekta. V primeru, da navedenih pogojev ne izpolnjuje ena oseba,
mora ponudnik navesti več oseb, ki vse skupaj izpolnjujejo navedene zahteve glede referenc.
Vsaka oseba sme biti navedena na seznamu strokovnih kadrov samo enkrat razen
za posebej določene osebe v seznamu.
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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: 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:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
1. ponudbena cena – 40 točk,
2. osebne reference strokovnih kadrov s
seznama v prilogi C 08 razpisne dokumentacije – 30 točk
– 30 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta sodelovala pri svetovalnem
inženiringu pri gradnji vseh vrst objektov za
katere je bilo uporabno dovoljenje izdano
od leta 2001 dalje, katerih seštevek investicijskih vrednosti presega 15.000,000.000
SIT;
– 20 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta sodelovala pri svetovalnem
inženiringu pri gradnji vseh vrst objektov za
katere je bilo uporabno dovoljenje izdano od
leta 2001 dalje, katerih seštevek investicijskih vrednosti presega 10.000,000.000
SIT;
– 15 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta sodelovala pri svetovalnem
inženiringu pri gradnji vseh vrst objektov za
katere je bilo uporabno dovoljenje izdano
od leta 2001 dalje, katerih seštevek investicijskih vrednosti presega 7.500,000.000
SIT;
– 10 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta sodelovala pri svetovalnem
inženiringu pri gradnji vseh vrst objektov za
katere je bilo uporabno dovoljenje izdano
od leta 2001 dalje, katerih seštevek investicijskih vrednosti presega 5.000,000.000
SIT;
– 5 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta sodelovala pri svetovalnem
inženiringu pri gradnji vseh vrst objektov za
katere je bilo uporabno dovoljenje izdano
od leta 2001 dalje, katerih seštevek investicijskih vrednosti presega 2.500,000.000
SIT.
Izvedeni svetovalni inženiring mora biti s
področja vrste del opredeljenih v poglavju E
02 razpisne dokumentacije.
3. reference ponudnika za opravljanje
svetovalnega inženiringa – 20 točk
– 20 točk: potrdila o opravljanju svetovalnega inženiringa pri gradnji stavb, za
katere je že izdano uporabno dovoljenje v
zadnjih 3 letih od dneva objave javnega
razpisa od leta 2001 dalje in pri katerih seštevek bruto površin presega 75.000 m²;
– 10 točk: potrdila o opravljanju svetovalnega inženiringa pri gradnji stavb, za katere je že izdano uporabno dovoljenje v zadnjih 3 letih od dneva objave javnega
razpisa od leta 2001 dalje in pri katerih seštevek bruto površin znaša od 50.000 m² do
75.000 m²;
– 5 točk: potrdila o opravljanju svetovalnega inženiringa pri gradnji stavb, za
katere je že izdano uporabno dovoljenje v
zadnjih 3 letih od dneva objave javnega
razpisa od leta 2001 dalje in pri katerih seštevek bruto površin znaša od 25.000 m²
do 50.000 m².
Izvedeni svetovalni inženiring mora biti s
področja vrste del, opredeljenih v poglavju
E 02. razpisne dokumentacije.

Št.

4. kadrovska zasedba ponudnika – 10
točk
– 10 točk: več kot polovica oseb na seznamu iz točke 2 poglavja C 08 ima univerzitetno izobrazbo,
– 5 točk: več kot tretjina oseb na seznamu iz točke 2 poglavja C 08 ima univerzitetno izobrazbo,
– 0 točk: tretjina ali manj kot tretjina oseb
na seznamu iz točke 2 poglavja C 08 ima
univerzitetno izobrazbo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 3. 2005 do 12.
ure.
Cena: 5.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 3. 2005 ali 38 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani!
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 3. 2005
ob 13. uri, Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Ob-4847/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Grosuplje, Pod Gozdom
cesta I/14, 1290 Grosuplje, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna
oseba: Darja Čerič, Malečnik 18, 2229
Malečnik, Slovenija, tel. 02/473-01-71,
faks 02/473-01-51, elektronska pošta:
darjaceric@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba: Darja Čerič, tel. 02/473-01-71, 041/323-084.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
2229 Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
I B; kategorija storitve: 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZDG JN-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
standardne in nadstandardne zobotehnične storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– letni okvirni obseg standardnih zobotehničnih storitev znaša 59.295 točk;
– letni okvirni obseg nadstandardnih zobotehničnih storitev znaša 23.479 točk.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v višini 1 mio SIT s pooblastilom za
izpolnitev menice.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki
in natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in
del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča
o registraciji oziroma drugo ustrezno
dokazilo (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni šteto, od datuma oddaje
ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, če
poslovanje vodi izredna uprava ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča
oziroma drugega pristojnega organa, če ponudnik ni registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane – potrdilo Ministrstva za
pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
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– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci ali potrdilo banke iz katerega je razvidno,
da ni imel blokiranega računa;
– da ponudnik nudi najmanj 30 dnevni
plačilni rok;
– da vrednost za točko ni višja kot jo zagotavlja po ceniku ZZZS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših storitev;
– da zagotovi nadomestilo v primeru
okvare na opremi in napravah, ter bolniške
odsotnosti;
– da ima ponudnik v delovnem razmerju
najmanj 7 zobotehnikov in ustrezne tehnične zmogljivosti;
– da je pripravljen z naročnikom skleniti
pogodbo za najem prostorov za opravljanje
dejavnosti;
– da bo dostava zobnoprotetičnih nadomestkov fco ordinacija zobozdravnik naročnik;
– zagotovitev izdelave zobnoprotetičnih
nadomestkov v določenem roku;
– da zagotavlja takojšnji odzivni čas za
popravilo snemnih zobnoprotetičnih nadomestkov;
– da bo pri izdelavi zobnoprotetičnih
nadomestkov uporabljal materiale, ki so v
skladu z veljavno doktrino Stomatološke
fakultete;
– da delovni čas prilagodi zahtevam naročnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 3. 2005.
Dokumentacijo je možno pridobiti po
pošti po predhodnem telefonskem naročilu.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa:
SIB d.o.o. – NLB 02280-0014954030.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 3. 2005 do 12.
ure; vsak delavnik.
V.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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2005
ob 11. uri; v prostorih ZD Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 11. 2. 2005.
Zdravstveni dom Grosuplje
po pooblastilu
SIB d.o.o., Maribor
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 285/05

Ob-4337/05

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. na podlagi določil 76. člena ZJN-1 zaključuje postopek javnega razpisa za oddajo naročila
po odprtem postopku JN 28/04: “Dobava
kabelskih montažnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV ter opreme s.n. in n.n.”, objavljenega v Ur. l. RS, št. 107 z dne 1. 10.
2004, Ob-26144/04, brez izbire najugodnejšega ponudnika in naročila ne odda.
Naročnik je zavrnil vse prejete ponudbe
kot nepravilne in bo postopek oddaje predmetnega naročila nadaljeval v začetku
2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 265/05

Ob-4340/05

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. skladno
z določili 77. člena ZJN-1 zaključuje postopek javnega razpisa za oddajo naročila po
odprtem postopku št. JN 31/04: »Izgradnja
RP 10 (20) kV BTC v Ljubljani – dobava
opreme, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 114 z dne 22. 10. 2004,
Ob-28349/04, brez izbire najugodnejšega
ponudnika in naročila ne odda.
Naročnik izmed pravilnih ponudb ni mogel izbrati najugodnejšega ponudnika in bo
postopek oddaje predmetnega naročila nadaljeval v začetku 2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 339/05

Ob-4590/05

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. na podlagi sklepa Državne revizijske komisije zaključuje postopek javnega razpisa za oddajo naročila po odprtem postopku JN
36/04: »Dobava kabelske opreme za s.n.
in n.n. energetske kable«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004, Ob-31128/04, z razveljavitvijo v
celoti.
Naročnik namerava predmetno javno
naročilo objaviti predvidoma v mesecu februarju 2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-4298/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava delov za visečo progo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti v veljavi 90 dni po roku določenem za
odpiranje ponudb in izjava banke, da bo
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 3. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
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Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-4299/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava izdelkov zaščite.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti v veljavi 90 dni po roku, določenem za
odpiranje ponudb in izjava banke, da bo
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: podrobnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: ponudba mora biti
izdelana v skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 3. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 9.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-4300/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava ostalega gradbenega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.

15-16 / 18. 2. 2005 /

Stran

1329

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti v veljavi 90 dni po roku določenem za
odpiranje ponudb in izjava banke, da bo
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: podrobnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: ponudba mora biti
izdelana v skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 3. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo
na
transakcijski
račun
številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 10. uri; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-4301/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava izdelkov iz gume in plastike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti v veljavi 90 dni po roku določenem za
odpiranje ponudb in izjava banke, da bo
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 3. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
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nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti g. Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 9.45; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-4302/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava verig in pribora za transporterje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti v veljavi 90 dni po roku določenem za
odpiranje ponudb in izjava banke, da bo
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: podrobnosti so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-

nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: ponudba mora biti
izdelana v skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 3. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo
na
transakcijski
račun
številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 10.30; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 266/05
Ob-4589/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska
c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-43-20, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Mojca Škerjanec –
tehnično področje, Irena Homovc Gačnik
– splošno področje, Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala),
01/230-43-20,
faks
01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
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d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56/VI. nadstropje, soba
št. 16, vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
1516
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/230-43-20, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/230-43-20,
faks
01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN 03/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ADSS optičnega kabla in opreme za relacijo TP Mešalnica – RP Kočevska Reka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisane
opreme je v skladišče naročnika v RTP
Kočevje v Kočevju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna količina in obseg so razvidni iz Tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: čas v mesecih: največ 5 tednov
od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, t. j. do 13. 7. 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: akt o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a;
oba dokumenta morata odražati zadnje
stanje,
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
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V dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
V pisna izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki so v pristojnosti Davčne uprave
RS, v skladu s predpisi RS, ne starejše od
30 dni,
V dokazilo o poravnanih obveznih dajatvah, ki so v pristojnosti Carinske uprave
RS, v skladu s predpisi RS, ne starejše od
30 dni,
V BON 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik
pa potrdila poslovnih bank o podjetnikovi
solventnosti, ne starejše od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od končne
pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o ponujenem
ADSS kablu,
– izpolnjene preglednice o ustreznosti
(kabla,...).
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo
v zahtevani višini,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
V – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (= soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe,
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (= soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe ter za vse v
ponudbi navedene podizvajalce.
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:
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(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena vrednost –
80%,
2. tehnične lastnosti kabla – 10%,
3. reference ponujenega kabla – 5%,
4. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalca – 3%,
5. rok plačila – 2%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 15. 3. 2005
(vsak delovni dan od 8. do 12. ure).
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-03-05, z obvezno navedbo
identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2005 ali
29 dni od odposlanja obvestila 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 13. 7. 2005 in/ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti
podpisano
in
žigosano
pooblastilo za zastopanje ponudnika in
ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 3. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene
so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
10. 3. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Storitve
Št. 102/674/2005

Ob-4450/05

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:
Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
bostjan.barl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-53, ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba elektromontažnih del na DV
220 kV Podlog-Obersielach.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 220 kV PodlogObersielach.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno z razpisno dokumentacijo.
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 je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: 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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.4) Drugi podatki: ogled trase je za
ponudnike in njihove podizvajalce obvezen.
Ogled bo 3. 3. 2005, zborno mesto je EP
Maribor, izpostava Slovenj Gradec, Cesta
na Štibuhu NN, ob 10. uri.
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. rok izvedbe del.
3. reference dejanskega izvajalca.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št.
11/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 3. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
TRR št. 02924-0017900956, sklic št.
11/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 3. 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: 16. 3. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 58/05

Ob-4305/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna
oseba: Jožica Miklavčič Kerš, univ. dipl.
ek., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-100, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: S.P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:

778.750 SIT, najvišja ponudba: 858.026,29
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. 2 in 3: Sadex d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska
cesta 105, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija, tel. 03/703-23-00, faks
03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
817.970
SIT,
najvišja
ponudba:
1,029.363,37 SIT (za javno naročilo št. 2);
najnižja ponudba: 3,233.715,42 SIT, najvišja ponudba: 3,747.076 SIT (za javno
naročilo št. 3).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5 (za javno naročilo št. 1, 2 in 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-24626/04, št. 465/04, stran
6296 in 6297, Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 3. 2005 do 30. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Ob-4309/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod za požarno, reševalno in
tehnično službo Celje, kontaktna oseba:
Jože Spevan, Dečkova 36, 3000 Celje,
Slovenija,
tel.
03/428-09-00,
faks
03/428-09-04,
elektronska
pošta:
joze.spevan@celje.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: JN-B št.: 01/2004.
II.5) Kratek opis: gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena ponudbe – 60 točk,
– tehnične lastnosti – 15 točk,
– garancija – 10 točk,
– reference – 5 točk,
– dobavni rok – 5 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN-B št.:
01/2004:
Elektro
Turenšek
d.o.o.,
kontaktna oseba: Janko Turenšek,
Mariborska 86, 3000 Celje.
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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:
33,200.000 SIT, najvišja ponudba:
39,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-B št.: 01/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, z dne 12. 11. 2004,
Ob-30472/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
Javni zavod za požarno, reševalno
in tehnično službo Celje
Ob-4327/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/423-22-05,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ija.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16/04.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
električne energije v letih 2005 in 2006.
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. 16/04: Elektro prodaja d.o.o., kontaktna oseba: Amon Hinko,
dipl. ek., Preradovičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/367-20-83, faks
01/367-20-84, elektronska pošta: elektro.prodaja@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,971.050 SIT, najnižja ponudba 50,971.050 SIT, najvišja ponudba 51,282.346 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: 16/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-30363/04 z dne 12. 11. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-4330/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Št.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
PGD Štrekljevec, kontaktni osebi: Rudi Kofalt in Polona Kambič, Štrekljevec 1/c, 8333
Semič,
Štrekljevec,
Slovenija,
tel.
07/356-53-60, faks 07/356-53-65, elektronska pošta: Polona.kambic@semic.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava šasije z dvojno kabino in izdelava nadgradnje gasilskega vozila GVV-1 1 + 6.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižjo ceno,
– izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev,
– garancijska doba,
– rok dobave,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN1/2004: dobavitelja nismo izbrali, saj so bile vse ponudbe
zavrnjene.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNI/2004: dobavitelja
nismo izbrali, saj so bile vse ponudbe zavrnjene.
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. 141 z dne 30. 12.
2004, Ob-36988/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 2. 2005.
PGD Štrekljevec
Št. 2865/05
Ob-4453/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, internetni naslov:
www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16/2004-B.
II.5) Kratek opis: dobava energetskega
kabla 20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. rok plačila,
3. garancija,
4. kakovost ISO.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 16/2004-B: Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Miro Peternel, Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/562-31-00, faks 01/562-14-70, elektronska pošta: Info@telma-trade.si, internetni
naslov: www.telma-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,454.000 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-31950/04 z dne 26. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 16/2005
Ob-4493/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, kontaktna oseba: Cvetka Polanec, Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane, Slovenija, tel. 02/829-59-21,
faks 02/802-56-75, elektronska pošta: cvetka@dom-poljcane.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-2004.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih:
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
2. sklop: mlevski izdelki,
3. sklop: testenine,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki,
5. sklop: sadje in zelenjava sveža,
6. sklop: zamrznjena zelenjava, sladoledi, ribe,
7. sklop: meso in mesni izdelki,
8. sklop: perutninsko meso in izdelki,
9. sklop: konzervirana zelenjava,
10. sklop: jajca,
11. sklop: brezalkoholne pijače, sirupi,
12. sklop: vino odprto,
13. sklop: splošno prehrambeno blago,
14. sklop: kavovine, juhe, dišave,
15. sklop: olje in margarine,
16. sklop: brezalkoholne pijače in vode,
17. sklop: jabolka,
18. sklop: krompir.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 1. sklop: Pekarna – trgovina, Viljem Strnad s.p., kontaktna oseba: Viljem Strnad, Prečna ul. 26,
2317 Oplotnica, Slovenija, tel. 02/845-02-30,
faks 02/801-94-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in višji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 2,187.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnosti, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-2004 za 2. in 3. sklop: Žito
d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59,
elektronska pošta: www.zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,205.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 3. in 10. sklop:
M.M. Kaučič d.o.o., kontaktna oseba: Mirko
Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci, Slovenija, tel. 02/560-90-90, faks
02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,313.024 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 4. sklop: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Eva
Merdausl, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
02/471-07-60,
faks
02/471-11-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,310.081 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-2004 za 5. sklop:
Geaprodukt d.o.o, kontaktna oseba: Meta
Ivanuša, Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-22-61, faks
01/280-22-64,
elektronska
pošta:
meta.ivanusa@lj.geaprodukt.si;
Plod
d.o.o., kontaktna oseba: Matej Goričan,
Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja cena: 3,800.400 SIT;
najvišja cena: 4,436.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 6. sklop: Hrib
Dobje d.o.o., Kmetijsko proizvodnjo podjetje, kontaktna oseba: Romih Darko, 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): 883.628 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 7. sklop: Mesnica, predelava, okrepčevalnica Šteinfelser
Gregor s.p., kontaktna oseba: Šteinfelser
Gregor, Gradišče 2, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-18-21, faks
02/843-18-20, elektronska pošta: mesnica.steinfelser@siol.net; Fingušt Ivan s.p.,
kontaktna oseba: Ivan Fingušt, Mesarija in
predelava mesa, Hotinjska cesta 19, 2312
Orehova vas, Slovenija, tel. 02/604-04-56,
faks 02/606-09-41, elektronska pošta: mesarija.ﬁngust@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja cena: 10,172.500
SIT; najvišja cena: 15,156.148 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnik storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 8. sklop: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Zdenka
Godec, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija tel. 02/749-01-00, faks 02/749-01-30,
elektronska pošta: zdenka godec@perutnina.si; MIR Mesna industrija Radgona d.d.,
kontaktna oseba: Igor Šmauc, Lackova 22,
9250 Gornja Radgona, tel. 02/564-91-40,
faks 02/561-17-68, elektronska pošta: miramir@radgona.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja cena: 4,847.780 SIT,
najvišja cena: 5,380.515 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 ponudnik storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 9., 11. in 13.
sklop: Mercator – SVS d.d., kontaktna oseba: Nives Štefančič, Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-71-00, faks
02/749-53-77, elektronska pošta: nives.stefancic@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,001.911,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 12. sklop: Poslek Jože, Modraže 1, 2319 Poljčane, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 625.000 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. 01-2004 za 13., 14. in 15.
sklop: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: milan@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 10,572.125,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 16. sklop: Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs,
Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, tel.
01/472-15-00, faks 01/472-15-04, elektronska pošta: dusan.urbajs@kolinska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 759.646 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 17. sklop: S.P.
Plod d.o.o., kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 466.550 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-2004 za 18. sklop: Gramis d.o.o., kontaktna oseba: Boris Zgaga,
Noršinska ulica 3, 9000 Murska Sobota, tel.
02/534-16-80, faks 02/534-16-81, elektronska pošta: gramis@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 420.000 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:
1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v Ul: da, Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20119/04.
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 poslano: 11. 2. 2005.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Št. 16/2005
Ob-4494/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, kontaktna oseba: Cvetka Polanec, Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane, Slovenija, tel. 02/829-59-21,
faks 02/802-56-75, elektronska pošta: cvetka@dom-poljcane.si.
I 2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-2004.
II.5) Kratek opis: potrošni material in
kurivo po sklopih:
A) potrošni material:
1. sklop: sredstva za osebno higieno,
2. sklop: pralna in pomivalna sredstva,
3. sklop: splošna čistilna in papirnata
konfekcija,
4. sklop: posebna čistilna sredstva;
B) kurivo
1. sklop: ekstra lahko kurilno olje,
2. sklop: trdo gorivo (premog Orehove),
3. sklop: plin (rinfuza).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-2004 – potrošni material za 1. in 4. sklop: Dentacom inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Agica Robnik, Efenkova 61, 3320 Velenje, tel. 03/897-55-60,
faks 03/897-55-61, elektronska pošta: dentacom@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in višji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 606.119 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnosti, 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. 02-2004 – potrošni materiala za 2. sklop: Ecolab d.o.o., kontaktna
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oseba: Darko Moharič, Vajngerlova 4, 2001
Maribor,
tel.
02/429-31-00,
faks
02/429-31-52, elektronska pošta: zvezdana.lamovsek@ecolab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,866.436 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. 02-2004 – potrošni material za 3. sklop: Mercator SVS d.d., kontaktna oseba: Suzana Koštomaj, Rogozniška
cesta 8, 2250 Ptuj, tel. 02/780-71-00, faks
02/749-53-77, elektronska pošta: suzana.kostomaj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,036.283 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. 02-2004 – kurivo
za 1. sklop: Petrol d.d., kontaktna oseba:
Branko Čeloﬁga, Dunajska c. 50, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 02/609-62-55, faks
02/609-62-53, elektronska pošta: andreja.sumer@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 10,176.000 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. 02-2004 – kurivo za 2.
sklop: Dom Smreka trgovska družba d.d.,
kontaktna oseba: Milan Komerički, Valvazorjeva ul. 12/a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-47-50, faks 02/330-47-55, elektronska pošta: tajnistvo@dom-smreka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,532.000 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. 02-2004 – kurivo za 3.
sklop: ni bilo oddano – ni prispela nobena
ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v Ul: da, Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20120/04.
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 poslano: 11. 2. 2005.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Št. 17122-06-403-83/2004/7 Ob-4496/05
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 Ljublja-

Št.

na, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-83/2004.
II.5) Kratek opis: dobava in instalacija
opreme za nadgradnjo obstoječe avtomatske tračne knjižnice IBM 3494, dobava in instalacija nove avtomatske tračne
knjižnice IBM 3494 in izvedba šolanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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. 403-83/2004: ITS Intertrade d.o.o., kontaktna oseba: Matej
Vertelj, Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386/1/585-58-37,
faks
+386/1/585-59-01, elektronska pošta: matej.vertelj@its.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 61,221.345,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-83/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradno glasilo Evropske skupnosti, 2004/S 164-141911 in Uradni list RS,
št. 95 z dne 27. 8. 2004, Ob-22673/04.
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: 9. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4598/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor, kontaktna
oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81, faks
01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-07/97-1/6.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga – živil za potrebe restavracije
Državnega zbora Republike Slovenije po
naslednjih sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: zmrznjena zelenjava, zmrznjena pripravljena živila iz testa in zelenjave,
zmrznjene ribe in zmrznjeni morski sadeži;
III. sklop: sveže meso (porcijsko), zmrznjena drobovina (vampi), suhomesnati izdelki in poltrajni mesni izdelki;
IV. sklop: mlevski izdelki, riž, testenine,
pripravljena živila iz testa, maščobe, jajca,
konzervirana zelenjava, sveža zelenjava in
sveže sadje;
V. sklop: sladice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost javnega
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naročila (brez DDV) je 41,000.000 SIT, od
tega:
I. sklop: 5,100.000 SIT;
II. sklop: 5,500.000 SIT;
III. sklop: 10,400.000 SIT;
IV. sklop: 12,800.000 SIT;
V. sklop: 7,200.000 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. I. sklop: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Silva Nadižar,
Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-16-76, faks 01/588-16-85,
elektronska pošta: lj-mlek@lj-mlek.si, internetni naslov: www.lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,126.928,11 SIT; najnižja ponudba: 5,126.928,11 SIT, najvišja
ponudba: 5,126.928,11 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. II. sklop: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova ulica 55, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: info@brumec-rucigaj.si, internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,741.466,66 SIT; najnižja ponudba: 2,741.466,66 SIT, najvišja
ponudba: 3,712.376,44 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. III. sklop: Mesnine dežele
Kranjske d.d., kontaktna oseba: Tomaž Trček, Agrokombinatska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-24-48, 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: 12,529.032,25 SIT; najnižja ponudba: 12,529.032,25 SIT, najvišja
ponudba: 13,882.306,91 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. IV. sklop: Mercator d.d.,
kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/534-95-24, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si, internetni naslov: www.mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,662.204,28 SIT; najnižja ponudba: 8,662.204,28 SIT, najvišja
ponudba: 8,662.204,28 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. V. sklop: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska
cesta 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel.
01/366-61-94, faks 01/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,858.373,45 SIT; najnižja ponudba: 3,858.373,45 SIT, najvišja
ponudba: 4,664.700,46 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: 414-07/97-1/6.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004, Ob-30909/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: skupno število prejetih ponudb je bilo 17, od tega:
I. sklop: 3 (1 pravilna, 2 nepravilni);
II. sklop: 5 (3 pravilne, 2 nepravilni);
III. sklop: 4 (4 pravilne);
IV. sklop: 2 (1 pravilna, 1 nepravilna);
V. sklop: 3 (3 pravilne).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 0/172
Ob-4599/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana
Jevševar, dipl. ek., tel. 03/56-24-202, faks
03/56-24-101.
I.2) Vrsta naročila: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: zobozdravstveni material po sklopih:
1. sklop: zobozdravstveni material za
ambulante,
2. sklop: zobozdravstveni material za
zobno tehniko,
3. sklop: zobozdravstveni material za ortodonta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 18 mio
SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 0/1189/04:
1. sklop: zobozdravstveni material za
ambulante: Prodent d.o.o, Zvezna ulica 2a,
Ljubljana in Dentalia d.o.o, Celovška 197,
Ljubljana,
2. sklop: zobozdravstveni material za
zobno tehniko: Prodent d.o.o, Zvezna ulica
2a, Ljubljana in Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, Ljubljana,
3. sklop: zobozdravstveni material za ortodonta: Prodent d.o.o., Zvezna ulica 2a,
Ljubljana in Studio 33 Marketing d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
1. sklop: zobozdravstveni material za
ambulante: najnižja ponudba: 116.954 SIT,
najvišja ponudba: 165.231,33 SIT,
2. sklop: zobozdravstveni material za
zobno tehniko: najnižja ponudba: 121.403,68
SIT, najvišja ponudba 211.345,50 SIT,
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3. sklop: zobozdravstveni material za ortodonta: najnižja ponudba: 34.511,67 SIT,
najvišja ponudba: 38.660,75 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:
21. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. sklop: zobozdravstveni material za
ambulante: 6,
2. sklop: zobozdravstveni material za
zobno tehniko: 6,
3. sklop: zobozdravstveni material za ortodonta: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 132 z dne 10. 12.
2004, Ob-33879/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 192/04
Ob-4628/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana,
kontaktna oseba: Drago Počkar, Bazoviška
cesta 13, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
041/770-013,
05/731-07-00,
faks
05/731-07-10, elektronska pošta: zgrs_sezana.poveljstvo@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 192/04.
II.5) Kratek opis: nabava gasilskega vozila avtocisterna – ﬁnančni leasing.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 192/04: WEBO d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Meta Geržina – prokurist, Kardeljeva ploščad 11a, 1113 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-30-24, faks
01/560-30-20, elektronska pošta: meta@webo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,990.000 SIT; najnižja ponudba 27,990.000 SIT, najvišja ponudba 34,560.000 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:
3. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-30060/04 z dne 5. 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: 14. 2. 2005.
Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana

Gradnje
Ob-4303/05
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: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 1/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba nadgradnje obnovitvenih
in vzdrževalnih del odplinjanja novega in
starega dela deponije ter namestitev začasnega odplinjanja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani v
letu 2005 in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 70,000.000 SIT (30,000.000 SIT leto 2005
in leto 2006 40,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena po posameznih pozicijah – največ
36 točk,
– število opremljenih ekip, pripravljenih
za delo v 4 urah in pripravljenih za delo v 24
urah – največ 19 točk,
– referenca na podobnih delih – največ 5
točk,
– količinski popust – največ 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 1/05: Gratel d.o.o.,
kontaktna oseba: Drago Štrafela, Skorba
40, 2251 Ptuj, Slovenija, tel. 04/251-99-10,
faks 04/251-99-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): ponudnik Gratel d.o.o.: skupina I: 1,058.980 SIT, skupina II: 46.365 SIT,
skupina III: 492.730 SIT, skupina IV: 79.500
SIT, skupina V: 37.290 SIT; ponudnik HIS
d.o.o.: skupina I: 1,461.600 SIT, skupina II:
48.460 SIT, skupina III: 617.300 SIT, skupina IV: 71.400 SIT, skupina V: 35.790 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: JR G 1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 132, Ob-34283/04 z dne 10. 12.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 2864/05
Ob-4451/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/339-67-31, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/2004-G.
II.5) Kratek opis: izgradnja kabelske kanalizacije RTP Vrtojba-Italija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. rok plačila,
4. reference,
5. način plačila,
6. garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15/2004-G: Elektroservisi, d.d., kontaktna oseba: Srečka
Žlajpah, Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-04-23, faks
01/580-04-50, elektronska pošta: Srecka.zlajpah@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99,743.483,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: delež 70%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-31984/04 z dne 26. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Ob-4715/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Za sklop 1: rekonstrukcija objekta “Primex” za Primorski tehnološki park v Vrtojbi: Občina Šempeter - Vrtojba, kontaktna
oseba: Simon Jazbec, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
+386/5/335-10-00, faks +386/5/335-10-07,
elektronska pošta: obcinasempeter-vrtojba@siol.net.
Za sklop 2: dozidava objekta za Poslovno inovacijski center v Sežani: Občina Sežana, kontaktna oseba: Slavko
Škulj, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. +386/5/731-01-29, faks
+386/5/731-01-23, elektronska pošta: urbanizem.skulj@sezana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 500, 501.
II.5) Kratek opis: dela so razdeljena v
dva sklopa, in sicer:
– Sklop 1: rekonstrukcija objekta “Primex” za Primorski tehnološki park v Vrtojbi.
Aktivnosti sklopa št. 1 se nanašajo na
rekonstrukcijo obstoječe “Primex” zgradbe
na mejnem prehodu Vrtojba za potrebe Teh-

Št.

nološkega parka. Dela obsegajo rekonstrukcijo kleti in 1. nadstropja in predstavljajo
drugo od štirih faz. Dela obsegajo gradbena
dela, električne in strojne instalacije.
– Sklop 2: dozidava objekta za Poslovno inovacijski center v Sežani.
Aktivnosti sklopa št. 2 se nanašajo na
dozidavo zgradbe Poslovno inovacijskega
centra v Sežani. Dela obsegajo gradbena
dela, električne instalacije, strojne instalacije ter zunanjo ureditev.
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:
za sklop 1: rekonstrukcija objekta “Primex”
za Primorski tehnološki park v Vrtojbi: Primorje d.d. Ajdovščina, kontaktna oseba:
Stane Trebižan, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,651.101,10 EUR.
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: za sklop 2: dozidava objekta za Poslovno inovacijski center v Sežani: skladno z
32. členom navodil ponudnikom iz razpisne
dokumentacije (Zvezek 1) naročnik zavrača
vse ponudbe za razpisana dela sklopa 2:
dozidava objekta za Poslovno inovacijski
center v Sežani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– za sklop 1: 3 ponudbe,
– za sklop 2: 3 ponudbe.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 122 z dne 12. 11.
2004, Ob-30664/04, Ob-30665/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Program: PHARE – Program čezmejnega
sodelovanja med Slovenijo in Italijo; Regulativa Sveta (EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12.
1989 o ﬁnančni pomoči določenim državam
Srednje in Vzhodne Evrope, z amandmaji.
No. 2003/004-940-01 Primorski tehnološki poli; Prestrukturiranje mejnih prehodov Vrtojba/Sant’ Andrea in Fernetiči/Fernetti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Občina Šempeter - Vrtojba
Občina Sežana
Ob-4716/05
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority:
For Lot 1: The “Primex” building for the
Primorski tehnološki park in Vrtojba: Municipality of Šempeter-Vrtojba, For the attention of Mr. Jazbec Simon, Cesta Goriške
fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenia, Tel. +386 (0)5 33-51-000, Fax +386 (0)5
33-51-007, Electronic mail: obcinasempetervrtojba@siol.net.
For Lot 2: The building for the Business
Innovation Centre in Sežana: Municipality of
Sežana, For the attention of Mr. Slavko
Škulj, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
Šempeter pri Gorici, Tel. +386 (0)5
73-10-129, Fax +386 (0)5 73-10-123, Electronic mail: urbanizem.skulj@sezana.si.
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I.2) Type of contracting authority: Regional/local level.
II.1) Type of contract: Works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 500, 501.
II.5) Short description: Works are devided into two lots:
Lot 1: The “Primex” building for the
Primorski tehnološki park in Vrtojba.
The activities following lot 1 are related
to the reconstruction of the existing “Primex”
facility on the Border Crossing Post Vrtojba
to a housing construction for the purposes
of the technological pool. The Works of include the reconstruction of basement and
1st ﬂoor, which represent the second out of
four phases. Works include construction
works for adaptation, electric installations
and mechanical installations.
Lot 2: The building for the Business
Innovation Centre in Sežana.
The activities following lot 2 are related
to the construction of the facility in Sežana
to a housing construction for the purposes
of the Business Innovation Centre. Works
include construction works, electric installations, mechanical installations and external
arrangements.
IV.1) Type of procedure: Open.
IV.2) Award criteria: Lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: for
Lot 1: The “Primex” building for the Primorski tehnološki park in Vrtojba: Primorje d.d.
Ajdovščina, For the attention of Mr. Stane
Trebižan, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenia.
V.1.2) Information on value of contract or
on lowest and highest tenders taken into
consideration (excluding VAT): Price
1.651.101,10 EUR.
V.2) Sub-contracting
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: for
Lot 2: The building for the Business Innovation Centre in Sežana: In accordance with
the Clause 32 of the Instructions to tenderers of the Tender dossier (Volume 1) the
Contracting Authority rejects all tenders for
Lot 2: The building for the Business Innovation Centre in Sežana.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.4) Number of tenders received:
– For lot 1: 3 tenders,
– For lot 2: 3 tenders.
VI.5) Was this contract subject to a Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; OJ RS No.
122/2004 of 12. 11. 2004 Ob-30664/04,
Ob-30665/04.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes.
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18th December 1989 on Economic aid to Certain Countries of Central
and Eastern Europe, with amendments.
No. SI 2003/004-940-01 Primorska Technological Poles; Conversion of Vrtojba/Sant’
Andrea and Fernetiči/Fernetti Border Crossing Areas into High-Tech Poles.
VI.8) Date of dispatch of this notice:
14. 2. 2005.
Municipality of Šempeter-Vrtojba
Municipality of Sežana
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Storitve
Ob-4304/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktni osebi: Zorka Gajšek in
Nataša Jeršič, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-92-10, elektronska
pošta: aktrp@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78140000–0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ARSKTRP-tisk obrazcev/
2005-2006.
II.5) Kratek opis: tiskanje obrazcev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): največ do 35 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– formulo iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ARSKTRP-tisk obrazcev/
2005-2006: Kro d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Kralj, direktor, Barletova 4, 1215 Medvode, Slovenija, tel. 01/362-53-06, faks
01/362-53-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 23,115.767,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-33341/04 z dne 3. 12. 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: 10. 2. 2005.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 10/05
Ob-4326/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Parkirišča Javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Darja Pungerčar, Vodnikov trg 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-22-00, faks
01/434-35-64, elektronska pošta: info@parkirisca-lj.si, internetni naslov: http://www.jhlj.si/parkirisca.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74613000-9, dodatni predmet: 74611000-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2004.
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II.5) Kratek opis: javno naročilo za ﬁzično in tehnično varovanje za potrebe naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-02/2004: Ibssa d.o.o. s
partnerjem Fit varovanje d.d., Tržaška cesta
2,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/251-84-12, faks 01/426-21-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 14,540.400 SIT letno.
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-02/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-34324/04 z dne 10. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-4460/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00540.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
izvedbe
postopkov
pridobitve
nepremičnin za AC Črnivec (Peračica)–
Podtabor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,215.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe
na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Savaprojekt d.d.,
kontaktna oseba: Peter Žigante, univ. dipl.
biol., Cesta Krških žrtev 59, 8270 Krško,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 6,641.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003/00540.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 114/04 z dne 22. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: objava spremembe
datuma za pogajanja Ur. l. RS, št. 122 z dne
12. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-4461/05
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.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00127.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
izvedbe dokončne premoženjsko pravne
ureditve na AC Kozina–Klanec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,063.000 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 7,796.000 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:
16. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 38/2004 z dne 16. 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: 11. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-4463/05
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.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00132.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
dokončne premoženjsko pravne ureditve
AC odseka Višnja Gora–Bič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 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 10,290.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 38/2004 z dne 16. 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: 11. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-4470/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktni osebi:
dr. Metka Gorišek in mag. Andrej Kryžanowski, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-87-400, faks 01/47-87-422, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004-(6).
II.5) Kratek opis: izdelava projektno investicijske dokumentacije za pridobitev
dovoljenj za gradnjo, skladno z veljavno
zakonodajo Republike Slovenije: (1) investicijska dokumentacija, (2) projektna
dokumentacija, (3) poročilo o vplivih na
okolje, (4) vloga za ﬁnanciranje iz kohezijskih skladov, (5) strokovni elaborati za
investicijski projekt: »Ureditev oskrbe
prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre
in zalednega kraškega območja«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– kadrovska zasedba projektne skupine,
– reference članov projektne skupine,
– ponudbena cena razpisanih storitev.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 402-00-3/2004-(6) ni bilo
oddano. Postopek je bil v celoti razveljavljen.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-3/2004-(6).
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

Št.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; predhodna objava: Ob-24859/04 z
dne 24. 9. 2004; objava JR v Ur. l. RS:
Ob-32930/04 z dne 3. 12. 2004; objava v
Glasilu Evropskih skupnosti pod oznako
2004/S 234-201533 z dne 1. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o
reviziji postopkov javnega naročanja
(ZRPJN-UPB-2, Ur. l. RS, št. 99/04) v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik bo izvedel nov postopek oddaje javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 17122-08-403-98/2004
Ob-4495/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-98/2004.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje delovnih
postaj Siemens izven garancijskega
roka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,333.333 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: javno naročilo št. 403-98/2004:
Liko Pris d.o.o., kontaktna oseba: Teodor Lango, Verd 100a, 1360 Vrhnika,
Slovenija, tel. +386/1/750-64-75, faks
+386/1/750-64-84, elektronska pošta: teodor.lango@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 12,900.960 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: 403-98/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 116-117 z dne
29. 10. 2004, Ob-29279/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4709/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade,
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kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-49, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 81/04 VV; številka zadeve: 351-05-68/2004.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije s projektantskim nadzorom za izgradnjo Policijske postaje Gorišnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,900.000 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. 81/04 VV; zadeva št.:
351-05-68/2004: Savaprojekt d.d., Cesta Krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,480.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 132 z dne
10. 12. 2004, Ob-33875/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 2911/01-270-7/2005
Ob-4719/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, kontaktna oseba: Bogomira
Jeraj, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-57-12, faks
++386/1/472-56-35, elektronska pošta: bogomira.jeraj@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je najem in vzdrževanje računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,666.666,66 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV. 1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. 42/05: NE-FRA,
Franjo Nemec, s.p., kontaktna oseba:
Franjo Nemec, Za gradom 8, 6000 Koper,
Slovenija, tel. ++386/5/630-07-40, faks
++386/5/630-07-41, elektronska pošta:
ne-fra@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,810.694,40 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Generalna policijska uprava

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 168/05
Ob-4587/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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 42/04.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih in
kombiniranih vozil za prevoz oseb in
stvari.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,600.000 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. JN 42/04, razpisni sklopi
1-4: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic, Dunajska 22,
1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-82,
faks 01/432-40-64, elektronska pošta:
igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena.41,140.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 42/04, sklop 1:
osebna vozila (1100 ccm do 1250 ccm).
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
11,840.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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:
1. ponudbena vrednost (90%),
2. ponudba po sklopih (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 42/04, sklop 2:
osebna vozila (1300 ccm do 1400 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
10,000.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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:
1. ponudbena vrednost (90%),
2. ponudba po sklopih (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 42/04, sklop 3:
kombinirana vozila za prevoz oseb in stvari
(1400 ccm do 1600 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
7,500.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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:
1. ponudbena vrednost (90%),
2. ponudba po sklopih (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 42/04, sklop 4:
kombinirana vozila za prevoz oseb in stvari
(1800 ccm do 2000 ccm).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
11,800.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.

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:
1. ponudbena vrednost (90%),
2. ponudba po sklopih (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 42/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – osebna vozila (1100 ccm do
1250 ccm): 2 pravilni ponudbi,
– sklop 2: – osebna vozila (1300 ccm do
1400 ccm: 2 pravilni ponudbi,
– sklop 3:- kombinirana vozila za prevoz
oseb in stvari (1400 ccm do 1600 ccm): 2
pravilni ponudbi,
– sklop 4: – kombinirana vozila za prevoz
oseb in stvari (1800 ccm do 2000 ccm): 2
pravilni ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 122 z dne 12. 11. 2004, Ob-30683.
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: 14. 2. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 306/05
Ob-4588/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 27/04.
II.5) Kratek opis: izgradnja objekta RP
10 (20) kV BTC v Ljubljani (gradbena in
zaključna dela).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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. JN 27/04: Grad-TOP Dolenjske Toplice d.o.o., kontaktna oseba: Alfonz Gričar, Podhosta 24, 8350 Dolenjske
Toplice, Slovenija, tel. 07/393-75-10, faks
07/393-75-11, elektronska pošta: gradtop.krnc@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,498.030,50 SIT; najnižja ponudba 29,498.030,50 SIT, najvišja
ponudba 36,254.004,10 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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:
vrednost (brez DDV): 2,986.371 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 27/04
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 29,498.030,50 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (84%),
2. potrjene reference (8%),
3. rok plačila (5%),
4. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 27/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9 ponudb,
od tega 6 pravilnih ponudb in 3 nepravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 104 z dne 24. 9. 2004, Ob-25156/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 169/05
Ob-4333/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1 A.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66330000.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC Ex 81, 812.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25/04.
II.5) Kratek opis: zavarovanje storitev
in premoženjskih pravic za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Št.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 25/04: zavarovanje
premoženja in premoženjskih pravic za leto
2005: Zavarovalnica Triglav, d.d., kontaktna
oseba: Aleš Vuga, Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-47-200, faks
01/23-01-393.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 224,740.874 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 25/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
224,740.874 SIT (brez DDV).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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:
1. višina premije (60% delež),
2. povprečno stanje čistih zavarovalnotehničnih rezervacij glede na čiste prihodke
od zavarovalnih premij za premoženjska zavarovanja za leto 2003 (15% delež),
3. razpoložljiv kapital zavarovalnice v%
od minimalnega kapitala zavarovalnice za
premoženjska zavarovanja za leto 2003
(15% delež) in
4. reference ponudnika s področja premoženjskih zavarovanj, ki so predmet razpisa (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 25/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 95 z dne 27. 8. 2004, Ob-22695 (predhodna objava), 114/04, z dne 22. 10. 2004,
Ob-28610 (objava), Glasilo Evropske skupnosti št. 2004/S 165-142754, z dne 25. 8.
2004 (predhodna objava) in 2004/S
208-178923 z dne 23. 10. 2004 (objava).
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: 11. 2. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 169/05
Ob-4336/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna ose-
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ba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1 B.
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 26/04.
II.5) Kratek opis: izvajanje servisiranja
in kalibracije merilnih naprav za enoletno
obdobje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 26/04: izvajanje servisiranja in kalibracije merilnih naprav za enoletno obdobje: Elektroservisi, d.d., kontaktna
oseba: Matjaž Jagodic, Glavarjeva ulica 14,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/83-32-470,
faks 01/83-23-628, elektronska pošta: matjaz.jagodic@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47,989.800 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 17/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
47,989.800 SIT (brez DDV). Valuta: 60 dni
od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 26/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
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: 11. 2. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Stran

1342 /

Št.

15-16 / 18. 2. 2005

Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Št. 4/2005
Ob-4194/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Jure Lenard, univ.
dipl. inž. arh., Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-16, faks
01/306-15-58,
elektronska
pošta:
jure.lenard@ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: javni anonimni idejni natečaj za
ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekture; kategorija storitve 12.
II.3) Opis: ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
Celovita rešitev z območjem Špice:
– dve enakovredni 2. nagradi po
2,900.000 SIT,
– 3. nagrada: 2,100.000 SIT,
– dva odkupa po 1,000.000 SIT,
– dva posebna odkupa po 1,000.000
SIT;
Brv pri Špici:
– 1. nagrada: 1,400.000 SIT,
– 2. nagrada: 900.000 SIT,
– 3. nagrada: 700.000 SIT;
Novi most na lokaciji Mrtvaškega mostu:
– dve enakovredni zvišani 2. nagradi po
1,150.000 SIT,
– 3. nagrada: 700.000 SIT;
Most na Grablovičevi:
– 1. nagrada: 1,400.000 SIT,
– 2. nagrada: 900.000 SIT,
– 3. nagrada: 700.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Celovita rešitev z območjem Špice:
Enakovredno drugo nagrado prejme
elaborat št. 6 – šifra 56703
Avtorji: Domen Gerkšič, udia., Mateja
Gerkšič, udia. in ing. gr.
Enakovredno drugo nagrado prejme
elaborat št. 12 – šifra 00010
Avtorji: Breda Bizjak, udia., Lorenka
Stropnik, udia., Domen Šega, abs. kraj.
arh.
Sodelavci: Marko Coloni, abs. arh.
Tretjo nagrado prejme elaborat št. 19
– šifra ADAPT
Avtorji: Sergej Hiti abs. kraj. arh., Karla
Jankovič, udika., Urška Kranjc, udika.,
Darja Matjašec, udika., Aleš Mlakar, udika.,
mag. Maja Simoneti, udika., Petra Vertelj
Nared, udika.
Avtor arhitekture: Rok Benda, udia.
Sodelavec za prostorske predstavitve:
Jože Grošelj, udai.
Odkup prejme elaborat št. 9 – šifra
51280
Avtorji: Peter Emil Grošelj, štud. arh.,
Tina Marn, štud. arh., Urška Pogačnik,
abs. arh., Tomaž Kučan, štud. arh., Kle-
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men Tavčar, udia., Ida Sedušak, abs. arh.,
Rebeka Skalja, štud. arh., Alja Klančnik,
štud. arh.
Sodelavec: Rok Žižek, udig.
Odkup prejme elaborat št. 11 – šifra
VOBUS
Avtorji: Mega d.o.o., Boštjan Hvala
udia., Andrej Vernik, udia.
Vizualizacija: Gabrijel Glavina, udia.
Konzulatant za statiko: Štefan Tasič,
udig.
Poseben odkup za območje Špice prejme elaborat št. 16 – šifra 5DO12
Avtorji: Jerneja Fischer Knap, udia., Jurij Kobe, udia., Špela Kokalj, štud. arh.,
Urša Podlipnik, udia., Vid Razinger, udia.,
Rok Žnidaršič, udia., Samo Mlakar, štud.
arh.
Statična zasnova in preveritve: Miran
Vedlin, udig.
Poseben odkup prejme elaborat št. 26
– šifra 22M22
Avtorji: Miha Čebulj, udia.
Brv pri Špici
Prvo nagrado prejme elaborat št. 22 –
šifra ULTRA
Avtorji: Miha Dešman, udia., Katarina
Pirkmajer Dešman, udia.
Sodelavci: Eva Fišer, udia., Marko Colloni, udia., Ivana Ljubanović, štud. arh.
Statika: Franc Žugelj, udig.
Drugo nagrado prejme elaborat št. 20
– šifra BNŠ04
Avtorji: Miha Lečnik, udia., Dušan Rožič
udig.
Sodelavec in avtor renderjev: Danijel
Čelig, udia.
Konzultant za promet: Boris Glumpak,
udig.
Sodelavec za konstrukcije: Rok Mlakar,
udig.
Maketa: Stane Saje, Kristina Rakušček.
Tretjo nagrado prejme elaborat št. 10
– šifra 112358
Avtorji: Tadej Veber, udia., Jasmina Kosić, udia.
Konstrukcija: Branko Đurić, udig.
Sodelavec: Marko Golubić, grad. teh.
Most na Grablovičevi
Prvo nagrado prejme elaborat št. 15 –
šifra 2701
Avtorji: Tadej Veber, udia., Emil Cerić,
dig.
Konstrukcija: Jelenko Ačanski, udig.
Drugo nagrado prejme elaborat št. 18
– šifra 16186
Avtorji: Mojca Lenart, udia., Miha Kajzelj, udia.
Sodelavec: Blaž Slivnik, štud. arh.
Avtor konstrukcije: Alan Sodnik, udig.
Sodelavec konstrukcije: Andrej Blatnik,
udig.
Tretjo nagrado prejme elaborat št. 9 –
šifra 51280
Avtorji: Peter Emil Grošelj, štud. arh.,
Tina Marn, štud. arh., Urška Pogačnik,
abs. arh.
Tomaž Kučan, štud. arh., Klemen Tavčar, udia., Ida Sedušak, abs. arh., Rebeka
Skalja, štud. arh., Alja Klančnik, štud. arh.
Sodelavec: Rok Žižek, udig.
Mrtvaški most
Enakovredno zvišano drugo nagrado
prejme elaborat št. 9 – šifra 51280
Avtorji: Peter Emil Grošelj, štud. arh.,
Tina Marn, štud. arh., Urška Pogačnik,
abs. arh., Tomaž Kučan, štud. arh., Kle-

men Tavčar, udia., Ida Sedušak, abs. arh.,
Rebeka Skalja, štud. arh., Alja Klančnik,
štud. arh.
Sodelavec: Rok Žižek, udig.
Enakovredno zvišano drugo nagrado
prejme elaborat št. 16 – šifra 5DO12
Avtorji: Jerneja Fischer Knap, udia., Jurij Kobe, udia., Špela Kokalj, štud. arh.,
Urša Podlipnik, udia., Vid Razinger, udia.,
Rok Žnidaršič, udia., Samo Mlakar, štud.
arh.
Statična zasnova in preveritve: Miran
Vedlin, udig.
Tretjo nagrado prejme elaborat št. 21
– šifra 31296
Avtorji: Mojca Lenart, udia., Miha Kajzelj, udia.
Sodelavec: Blaž Slivnik, štud. arh.
Avtor konstrukcije: Alan Sodnik, udig.
Sodelavec konstrukcije: Andrej Blatnik,
udig.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Število udeležencev: 30.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: ne.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.6) Drugi podatki: avtorji nenagrajenih
elaboratov lahko svoja dela prevzamejo na
Društvu arhitektov Ljubljane, Karlovška 3,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro, do 15. 3. 2005.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 2. 2005.
Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urbanizem

Periodično
informativno obvestilo,
ki se ne šteje za
povabilo k oddaji
ponudb
Blago
Št. 9/652/2005
Ob-4452/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-51, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.6) Vrsta postopka za oddajo: odprti.
II.7) Drugi podatki:
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: izdelava, dobava in
montaža 110 kV kablov za DV 2x110 kV
Toplarna-Polje-Beričevo.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
850,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
postopka: 15. 2. 2005.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: izdelava, dobava in
montaža jeklene konstrukcije za DV
2x110 kV Toplarna-Polje-Beričevo.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
300,000.000 SIT.
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4) Predvideni datum začetka:
postopka: 15. 6. 2005.
Sklop št. 3
2) Vrsta in obseg: izdelava in dobava
jeklenih konstrukcij za DV 2x110 kV GoricaDivača.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
450,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
postopka: 15. 6. 2005.
Sklop št. 4
2) Vrsta in obseg: izdelava in dobava VN
opreme (tokovodniki, izolatorji, obešalni in
spojni material, OPGW) za DV 2x110 kV
Gorica-Divača.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
400,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
postopka 15. 6. 2005.
Sklop št. 5
2) Vrsta in obseg: terminalska TK oprema za DV 2x110 kV Gorica-Divača.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
170,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
postopka: 15. 8. 2005.
Sklop št. 6
2) Vrsta in obseg: II transformacija v RTP
400/110 kV Okroglo.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
650,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
postopka: 15. 3. 2005.
Sklop št. 7
2) Vrsta in obseg: nabava instrumentnih
transformatorjev.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
252,740.000 SIT.
Sklop št. 8
2) Vrsta in obseg: nabava sekundarne
opreme za zaščito in vodenje.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
210,800.000 SIT.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 9/652/2005

Ob-4455/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-51, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.6) Vrsta postopka za oddajo: odprti.
II.7) Drugi podatki:
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: rušenje obstoječega
DV 2x110 kV Gorica-Divača in izgradnja
novega.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
950,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
15. 7. 2005.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 2. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št.

Mednarodni razpisi
Št. 090-1/2005
Ob-3763/05
Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih
in nagradah Mestne občine Koper (Uradne
objave št. 3/96, 54/01), Komisija občinskega
sveta Mestne občine Koper za priznanja in
nagrade objavlja
javni razpis
za podelitev priznanj Mestne občine
Koper »Priznanje 15. maj« za leto 2005
in »Priznanje z veliko plaketo« za leto
2005
1. Za leto 2005 Komisija občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade razpisuje:
– priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« in
– priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje z veliko plaketo«.
2. Priznanje Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« podeljuje občinski svet občanom/občankam za njihovo življenjsko
delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti. Število podeljenih
priznanj v koledarskem letu je največ 3.
Priznanje Mestne občine Koper – »Priznanje z veliko plaketo« podeljuje občinski svet občanom/občankam ali družbenim
organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom
in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v
krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi
in razvoju Mestne občine Koper.
3. »Priznanje 15. maj« je sestavljeno iz
ustrezne listine in denarne nagrade. Višino
denarne nagrade določi občinski svet.
»Priznanje z veliko plaketo« je v obliki
plakete.
4. Predlogi za priznanja Mestne občine
Koper – »Priznanje 15. maj« in »Priznanje
z veliko plaketo«, ki jih posredujejo občani,
podjetja, organizacije in skupnosti, morajo
biti obrazloženi s podrobnim opisom doseženih uspehov predlaganih kandidatov/kandidatk ter točno navedbo, za katero priznanje je predlog posredovan. Predlagatelj
lahko predlaga istega kandidata/kandidatko
za obe nagradi.
5. Predloge za razpisana priznanja predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta
Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Koper, Verdijeva 10, do 18. 3. 2005, v
zaprti kuverti z označbo: Ne odpiraj – Predlog za priznanje Mestne občine Koper.
6. Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper (www.koper.si).
Mestna občina Koper
Št. 090-1/2005
Ob-3764/05
Visto l’articolo 8 del Decreto sui riconoscimenti e premi del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 3/96, 54/01), la
Commissione per riconoscimenti e premi,
operante presso il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria
bandisce il concorso
per il conferimento dei premi
del Comune città di Capodistria
“Riconoscimento 15 maggio” per l’anno
2005 e “Riconoscimento con targa
grande” per l’anno 2005
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1. La Commissione per riconoscimenti
e premi presso il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria bandisce per
l’anno 2005:
– i riconoscimenti del Comune città di
Capodistria – “Riconoscimento 15 maggio” e
– i riconoscimenti del Comune città di
Capodistria – “Riconoscimento con targa
grande”.
2. Il riconoscimento del Comune città di
Capodistria – “Riconoscimento 15 maggio”
è conferito dal Consiglio comunale ai cittadini/cittadine particolarmente meritevoli, che
si sono contraddistinti nel campo sociale,
politico, economico, culturale, scientifico,
artistico ed in altri campi. I riconoscimenti,
conferiti ogni anno, non possono essere più
di 3 (tre).
Il riconoscimento del Comune città di
Capodistria – “Riconoscimento con targa
grande” è conferito dal Consiglio comunale
ai cittadini/cittadine od alle organizzazioni
(associazioni sportive, organizzazioni umanitarie, aziende, enti e comunità, ecc.) per
i successi conseguiti in periodi più brevi,
ed il cui operato contribuisce in modo rilevante all’affermazione ed allo sviluppo del
comune.
3. Il “Riconoscimento 15 maggio” consiste nell’apposito diploma e nel premio in danaro. L’importo di quest’ultimo viene stabilito
dal Consiglio comunale.
Il “Riconoscimento con targa grande” è
sotto forma di targa.
4. Le proposte per il conferimento dei
riconoscimenti del Comune città di Capodistria - “Riconoscimento 15 maggio” e “Riconoscimento con targa grande”, avanzate dai
cittadini, dalle imprese, dalle organizzazioni
e dalle comunità, devono essere corredati
da una motivazione dettagliata contenente
un’esauriente descrizione dei meriti e dei
successi conseguiti dai candidati/candidate
ed indicante il riconoscimento al quale si
aspira.
5. Le proposte vanno inoltrate alla Commissione per i riconoscimenti e premi presso
il Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria, via Verdi 10, entro il 18 marzo
2005. Le predette proposte vanno inviate
in busta sigillata recante l’indicazione: Non
aprire – Proposta per il conferimento del
riconoscimento del Comune città di Capodistria.
6. Il bando di concorso è pubblicato anche sul sito web del Comune città di Capodistria (www.koper.si).
Comune città di Capodistria
Ob-4306/05
Obvestilo o oddaji naročila
Title: vzpodbujanje razvoja
prekomejnega sodelovanja z uporabo
naprednih storitev učenja in poslovanja
na daljavo (FOCUS SIAT)
Lokacija: Slovenia
1. Številka objave: Cross Border Region
Goes Digital (Čezmejna regija na poti digitalizacije), 4908701.01.01.0005.
2. Datum objave razpisa: 1. oktober
2004.
3. Naslov in številka sklopa:
Sklop 1: notesniki,
Sklop 2: delovne postaje.
4. Vrednost pogodba:
Sklop 1: 17.650 EUR,
Sklop 2: 6.066,66 EUR.
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5. Datum podpisa pogodbe: 3. januar
2005.
6. Število prispelih ponudb: dve.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: FMC d.o.o., Letališka 31, 1000 Ljubljana, Slovenia, davč. št.: SI 46474315, reg.
št.: 1313517.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Ob-4307/05
Supply contract award notice
Title: Fostering cross Border
e-business cooperative environment
through usage of advanced networked
e-learning and e-business services
(FOCUS-SIAT)
Location: Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region Goes Digital, 4908701.01.01.0005.
2. Publication date of the procurement
notice: October 1st 2004.
3. Lot number and lot title:
Lot 1: Notebooks,
Lot 2: Workstations.
4. Contract value:
Lot 1: 17.650 EUR,
Lot 2: 6.066,66 EUR.
5. Date of award of the contract: Januar
3, 2005.
6. Number of tenders received: two.
7. Name and address of successful tenderer: FMC d.o.o., Letališka 31,
1000 Ljubljana, Slovenia, tax code:
SI 46474315, reg. number: 1313517.
University of Maribor
Faculty of Electrical
Engineering and Computer
Science
Ob-4308/05
Obvestilo o oddaji naročila
Title: Vzpodbujanje razvoja
prekomejnega sodelovanja z uporabo
naprednih storitev učenja in poslovanja
na daljavo (FOCUS SIAT)
Lokacija: Slovenia
1. Številka objave: Cross Border Region
Goes Digital (Čezmenja regija na poti digitalizacije), 4908701.01.01.0005.
2. Datum objanve razpisa: 1. oktober
2004.
3. Naslov in številka sklopa: sklop 3: projektorji in dlančniki.
4. Vrednost pogodba: sklop 3: 5.304
EUR.
5. Datum podpisa pogodbe: 13. December 2004.
6. Število prispelih ponudb: 2.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
allyouneed – Online Internetvermarktungs
GmbH, Schickgasse 3/2, A-1220 Wien, Austria, VAT number: ATU53210207.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Ob-4311/05
Supply contract award notice
Title: Fostering cross border e-business
cooperative environment through usage
of advanced networked e-learning and
e-business services (FOCUS-SIAT)
Location: Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region Goes Digital, 4908701.01.01.0005.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Publication date of the procurement
notice: October 1st 2004.
3. Lot number and lot title: Lot 3: Projectors and handhelds.
4. Contract value: Lot 3: 5.304 EUR.
5. Date of award of the contract: December 13th, 2004.
6. Number of tenders received: Two.
7. Name and address of successful
tenderer: allyouneed – Online Internetvermarktungs GmbH, Schickgasse 3/2, A-1220
Wien, Austria, VAT number: ATU53210207.
University of Maribor
Faculty of electrical engineering
and computer science

Javni razpisi
Št. 012-15/2004

Ob-4720/05

Zaključek javnega razpisa
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja zaključek javnega razpisa za spodbujanje neposrednih tujih investicij v letih
2004 in 2005.
Javni razpis za spodbujanje neposrednih
tujih investicij v obdobju 2004-2005, objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-87 z dne 6. 8.
2004, Ob-21315/04, se s to objavo zaključi
zaradi porabe razpoložljive višine sredstev
iz 3. točke javnega razpisa, ki je bila na razpolago za soﬁnanciranje projektov.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 016-139/2004

Ob-4629/05

Odprava javnega razpisa
Javni razpis Phare National Programme
2003 – krepitev izbranih tehnoloških centrov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 44-47 z dne 30. 4. 2004 (Ob-11308/04)
se odpravi. Vloge se vrnejo pošiljateljem.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 10/2005

Ob-4338/05

Popravek
V javnem razpisu za soﬁnanciranje izvajalcev mladinskih projektov v letu 2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10 z dne
4. 2. 2005, Ob-3194/05, se v 7. točki doda
alinea, tako da se glasi:
Na ta javni razpis lahko predloži vlogo vlagatelj, ki ni predložil vloge na druge
javne razpise Urada RS za mladino v letu
2005, objavljene v Uradnem listu RS, št. 10
z dne 4. 2. 2005 (Javni poziv za oddajo letnih mladinskih programov v letu 2005, Javni
poziv za soﬁnanciranje delovanja mladinskih organizacij v političnih strankah v letu
2005, Javni razpis za soﬁnanciranje delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti
v letu 2005 in Javni razpis za soﬁnanciranje
dejavnosti mladinskih centrov in dejavnosti
informiranja in svetovanja v mladinskih centrih v RS za mlade v letu 2005).
Urad RS za mladino
Št. 316-63/2003

Ob-4634/05

Podaljšanje javnega razpisa
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za učinkovito rabo in

obnovljive vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana, podaljšuje veljavnost javnega razpisa
za soﬁnanciranje naložb v sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v obdobju 2003–2005, objavljenega v Ur. l. RS, št.
53-54 z dne 6. 6. 2003, Ob-95434.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 28. 10. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Ob-4721/05
Popravek
V javnem razpisu za izbor koncesionarja za upravljanje in vzdrževanje stanovanj,
stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov, ki
so last Občine Izola, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 11. 2. 2005, se v
10. točki objave se datum odpiranja ponudb
»14. marec 2005« nadomesti s pravilnim
datumom »16. marec 2005«.
Popravek je sestavni del javnega razpisa. Ostala določila razpisa ostanejo v veljavi
in brez sprememb.
Občina Izola
Št. 8/05
Ob-4445/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna za
leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03 in 67/03) Urad za enake možnosti
objavlja
javni razpis
za ﬁnanciranje raziskave v okviru
mednarodnega projekta »Moški in
starševstvo – aktivno očetovstvo«, ki ga
soﬁnancira Evropska komisija
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
II. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je ﬁnanciranje
raziskave s področja:
– Očetovstvo – vloga moških v starševstvu in družinskem življenju, ki jo bo v letu
2005 ﬁnanciral Urad za enake možnosti,
20% iz lastnih sredstev in 80% iz sredstev,
ki jih Evropska komisija namenja za projekte spodbujanja enakih možnosti žensk in
moških v letu 2005. Urad bo raziskave prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevale
razpisne pogoje, ocenil glede na postavljena
merila in glede na razpoložljiva sredstva ter
odločil o višini sredstev, s katerimi bo izbrano raziskavo ﬁnanciral.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je ﬁnanciranje raziskave na temo:
Očetovstvo – vloga moških v starševstvu
in družinskem življenju.
Področje: očetovstvo, starševstvo, enake možnosti spolov.
Namen raziskave je identiﬁcirati razloge (strukturne ovire, stereotipe) v družini,
družbi, na delovnem mestu itd., ki očetov
ne spodbujajo k aktivnejši starševski vlogi,
predvsem h koriščenju dopusta za nego in
varstvo otroka ter očetovskega dopusta.
Cilji:
– identiﬁkacija ovir za aktivnejšo vlogo
moških pri koriščenju dopusta za nego in
varstvo otroka ter očetovskega dopusta v
Sloveniji (identiﬁkacija ovir pri posameznikih
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in posameznicah, pri delodajalcih in delodajalkah);
– priprava predlogov ukrepov za spodbujanje moških pri koriščenju starševskega
dopusta ter spodbujanju večje vloge v starševstvu in družinskem življenju;
– predlog indikatorjev za spremljanje
udeležbe moških v aktivnem očetovstvu.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 4,000.000 SIT.
V. Rok izvedbe: dodeljena ﬁnančna sredstva, ki jih prijaviteljica/prijavitelj pridobi na
javnem razpisu, morajo biti porabljena najkasneje do 31. 8. 2005. Urad ne bo ﬁnanciral aktivnosti, izvedenih pred podpisom pogodbe o ﬁnanciranju.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavi pravna ali ﬁzična oseba, ki je vpisana v evidenco pristojnega ministrstva za opravljanje raziskovalne
dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje
pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Prijava na razpis mora vsebovati prijavni
obrazec in navedene samostojne priloge, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Merila za izbor raziskav
Pri izboru raziskav prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila:
1. Skladnost prijavljene raziskave z razpisano tematsko usmeritvijo
Če je prijavljena raziskava neskladna z
razpisano tematsko usmeritvijo, strokovna
komisija prijavo izloči in se prijava ne ocenjuje po ostalih merilih.
2. Kakovost prijave in raziskovalni značaj
prijave z vidika splošne kakovosti predloga
raziskave in raziskovalne skupine
(utemeljenost predloga raziskave in
prikaz uporabnih pričakovanih rezultatov,
strokovna zahtevnost raziskave, aktualnost
raziskave, strokovnost raziskovalke/raziskovalca oziroma raziskovalne skupine)
3. Primernost prijave glede na razpisane teme
(skladnost prijave s cilji raziskave, pričakovana uporabnost raziskave)
4. Izvedljivost in organizacija raziskave
(časovna opredelitev raziskave, stroški
raziskave, usposobljenost in opremljenost
raziskovalke/raziskovalca oziroma raziskovalne skupine)
Vrednotenje meril je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijaviteljica/prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enako raziskavo, ali bo navajal napačne ali zavajajoče
podatke, bo z vsemi prijavami izločen iz
obravnave.
VIII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in
razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala razpisna komisija, ki jo imenuje direktorica Urada za enake možnosti.
Urad za enake možnosti lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi o
izboru raziskave spremeni odločitev in s prijaviteljico/prijaviteljem ne sklene pogodbe.
Financirani bodo stroški priprave in izvajanja izbrane raziskave, kar obsega tudi
stroške dela raziskovalk/raziskovalcev, materialnih stroškov, tehnično pomoč.
Razpisna komisija bo pregledala in ocenila prijave na razpis. V sklopu razpisane
teme bo izbrana in ﬁnancirana ena prijava,
in sicer tista, ki bo dosegla največ točk,
vendar najmanj 29. Izbrana raziskava bo
ﬁnancirana v višini zaprošenih in odobrenih
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sredstev oziroma največ do višine razpisanih sredstev.
Urad bo na predlog razpisne komisije
sprejel sklep o ﬁnanciranju raziskave in sklenil pogodbo o ﬁnanciranju raziskave za leto
2005. Zoper sklepe, ki jih bo izdal Urad, je
možna pritožba na Urad. O pritožbi bo odločala direktorica Urada.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Raz.1/2005 »Prijava na javni razpis za ﬁnanciranje raziskave
v okviru mednarodnega projekta »Moški in
starševstvo – aktivno očetovstvo«, ki ga soﬁnancira Evropska komisija«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za
ﬁnanciranje raziskave v okviru mednarodnega projekta »Moški in starševstvo – aktivno
očetovstvo«, ki ga soﬁnancira Evropska komisija« (Obrazec Raz.1/2005) z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (vsako stran mora
v spodnjem levem kotu paraﬁrati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik),
– pooblastilo podpisnici/podpisniku izjave (točka E obrazca Raz.1/2005), če izjave
ne podpiše zastopnica/zastopnik,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu paraﬁrati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik).
Obrazec Raz.1/2005 je potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh fotokopijah, vso
ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu.
X. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Urad za enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, z vidno
oznako »Ne odpiraj – Vloga – Razpis raziskava«. Na hrbtni strani morata biti napisana
naziv in naslov prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno
9. 3. 2005. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 15. ure
oddana na Uradu za enake možnosti, Tržaška19/a, 1000 Ljubljana. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Komisija ne bo odpirala:
– vlog, ki ne bodo dostavljene v roku,
– nepravilno izpolnjenih in označenih kuvert, ki vsebujejo vloge.
V primeru nepopolnih prijav bo razpisna komisija, če Urad za enake možnosti
ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8
dni od odpiranja prijav, predlagateljice/predlagatelje pozvala, da do določenega roka
dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili
v roku, bo razpisna komisija takšno prijavo
zavrgla.
Po odpiranju vlog bo razpisna komisija iz
nadaljnjega postopka izločila tudi vse vloge
prijaviteljic/prijaviteljev, ki jih ni vložila upravičena oseba.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec RAZ.1/2005,
– vzorec pogodbe o ﬁnanciranju,
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– obrazec za zaključno poročilo,
– točkovnik.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urada: http://www.uem-rs.si ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Tržaška 19/a,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane/zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od 9.
do 15. ure.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirane/zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 15. ure na
tel. 01/478-84-60 (Maruša Gortnar) oziroma
preko e-pošte uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
11. 3. 2005. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijavitelji/prijaviteljice
bodo o izboru obveščeni najpozneje do 5. 4.
2005.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo s pravno ali ﬁzično osebo, ki je
vpisana v evidenco pristojnega ministrstva
za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti, izbrano na tem razpisu, sklenil
pogodbo. Izbrana prijaviteljica/prijavitelj se
mora odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o ﬁnanciranju. V nasprotnem primeru se
šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil
od svoje vloge za dodelitev sredstev.
Vlada Republike Slovenije
Urad za enake možnosti
Št.430-01-3/2005
Ob-4343/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Sprememb proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št.
130/03), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
108/04), objavljamo
javni razpis
za soﬁnanciranje projektov promocije
varstva okolja in urejanja prostora v
letu 2005
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje projektov promocije varstva okolja in
urejanja prostora, s katerimi se dosega večjo
obveščenost, boljše razumevanje vsebin in
krepitev ozaveščenosti na področju varstva
okolja in urejanja prostora z namenom:
– prispevati k izvajanju ukrepov in doseganju ciljev varstva okolja, skladnih z Resolucijo o Nacionalnem programu varstva
okolja,
– prispevati k boljši prostorski ureditvi
oziroma večji kakovosti prostora in bivanja.
Vsebinsko je razdeljen na tri sklope:
A) Soﬁnanciranje projektov promocije
varstva okolja
B) Soﬁnanciranje projektov promocije
urejanja prostora
C) Soﬁnanciranje nekomercialnih periodičnih medijev (tiskanih javnih glasil oziroma
publikacij).

Stran

1346 /

Št.

15-16 / 18. 2. 2005

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na sklop A: se lahko prijavijo: ustanove,
javne agencije, javni zavodi (vzgojno varstveni zavodi, osnovne šole, srednje šole),
zasebni zavodi.
Na sklop B: se lahko prijavijo: društva,
ustanove, javne agencije, javni zavodi
(vzgojno varstveni zavodi, osnovne šole,
srednje šole), zasebni zavodi.
Na sklop C: se lahko prijavijo: društva,
ustanove, zavodi (javni, zasebni), univerze,
članice univerz, zbornice, samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo sedež
na ozemlju Republike Slovenije.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi ﬁzičnih oseb, bodo zavržene in ne
bodo obravnavane.
4. Merila: za vrednotenje, ugotovitev primernosti projekta za soﬁnanciranje, in določitev višine soﬁnanciranja bodo uporabljena merila za ocenjevanje vlog. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s
točkovanjem po naslednjih merilih:
Sklopa A in B
(1) skladnost projekta s predmetom in
nameni razpisa, (2) pomen projekta za promocijo varstva okolja/urejanja prostora,
(3) kakovost projekta, (4) ﬁnančni načrt in
stroškovna učinkovitost, (5) doseganje ciljnih skupin razpisa, (6) reference vlagatelja
(izvajalca), (7) interdisciplinarnost projekta
(partnersko sodelovanje).
Sklop C
(1) skladnost projekta s predmetom in
nameni razpisa, (2) prispevek k informiranju/krepitvi zavesti/izobraževanju javnosti o
vsebinah, povezanih s področji delovanja
ministrstva, (3) kakovost vsebine objavljenih
prispevkov, (4) ﬁnančni načrt in stroškovna
učinkovitost, (5) zmanjševanje primanjkljaja zastopanosti teme v medijih, (6) predvidena naklada (čim večja je naklada, tem
večje je lahko število doseženih točk), (7)
vizualna podoba, (8) reference vlagatelja
(izvajalca) (strokovna usposobljenost članov
uredništva).
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev soﬁnanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za soﬁnanciranje je
18 milijonov SIT; od tega je za sklopa A in B
predvidenih 13 milijonov SIT, za sklop C pa
5 milijonov SIT.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca novembra 2005.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: rok za
predložitev vlog in način predložitve: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti
v vložišče Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 18. marca 2005, do 15. ure.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne
21. marca 2005, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana,
s pričetkom ob 10. uri. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma
dospetja.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od dneva
odpiranja.
10. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si/mop/, v rubriki Oglasna deska, oziroma v vložišču Ministrstva
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za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana (2. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delavnik pri Andreju Vugi, tel.
01/478-73-30, faks 01/478-74-15, e-pošta:
andrej.vuga@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 316/113-2004
Ob-4456/05
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), 65.
in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l.
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA,
110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04),
Zakona javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04),
objavljamo
javni razpis
za ﬁnančne spodbude investicijskim
ukrepom za izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih za leto 2005
1. Ime in sedež soﬁnancerja: Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91, (nadalje:
soﬁnancer).
2. Predmet razpisa, pogoji in merila
Soﬁnancer za leto 2005 z nepovratnimi sredstvi spodbuja izvedbo investicijskih
ukrepov za izrabo obnovljivih virov energije
v gospodinjstvih.
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za
naslednje ukrepe:
A. vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
B. vgradnjo toplotnih črpalk, in sicer:
B.1. vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode ali
B.2. vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov,
C. vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za
proizvodnjo elektrike.
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna
gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ki so izvedla enega ali več ukrepov,
ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva
se bodo dodeljevala za izvedene ukrepe, ki
so v funkciji delovanja od 1. 4. 2004 naprej.
Funkcija delovanja sistema se dokazuje z
datumom računa za vgradnjo oziroma montažo posameznega ukrepa.
Izjemoma lahko za nepovratna sredstva
ponovno zaprosijo tudi tista gospodinjstva,
ki so oddala vlogo na »javni razpis za ﬁnančne spodbude investicijskim ukrepom
za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za leto 2004« (Ur. l. RS, št. 10-11
z dne 6. 2. 2004) v času preden je stopilo v
veljavo obvestilo o zaključku javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 54-55 z dne 21. 5. 2004)
in jim je bila neobravnavana vloga vrnjena
skupaj z dopisi, ki so označeni z zaporednimi številkami od 3161-15/2004-865 do
3161-15/2004-1137. V teh izjemah se bodo
nepovratna sredstva dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja od 1. 6.
2003 naprej.
Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
ﬁzična oseba, ki je lastnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše, in je investitor v
ukrep, ki je predmet razpisa.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih
sredstev je popolna vloga. Iz dokumentacije
za posamezno vlogo mora biti razvidno, da
je ukrep izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno
pogojem iz razpisne dokumentacije.
Za pridobitev nepovratnih sredstev za
vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov (ukrep B.2.) mora biti poleg
osnovnega pogoja izpolnjen tudi pogoj, da
je speciﬁčna letna toplota za ogrevanje stavbe Qh/Au [kWh/m2a], v katero se vgrajuje
ogrevalni sistem s toplotno črpalko, v skladu
s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti
rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02,
110/02 – ZGO-1 in 29/04).
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
Višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je sledeča:
A. Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode
Za izveden sistem za pripravo tople vode
s pomočjo energije sonca, sestoječ iz sprejemnikov sončne energije, hranilnika toplote
in ostalih pripadajočih elementov, nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša
višina nepovratnih sredstev 40% cene sistema, vendar največ 30.000 SIT/m2 vgrajenih
sprejemnikov sončne energije (SSE) oziroma 500.000 SIT za celoten sistem.
B.1. Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode
Za izveden sistem za pripravo tople vode
s pomočjo toplotne črpalke, nameščenega
v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina
nepovratnih sredstev 40% cene toplotne črpalke, vendar največ 45.000 SIT.
B.2. Vgradnja toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov
Za izveden sistem za centralno ogrevanje stavbe s pomočjo toplotne črpalke, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev 40% cene
toplotne črpalke z vključenim prenosnikom
za zajem energije okolice, vendar največ
500.000 SIT.
C. Vgradnja fotovoltaičnih sistemov za
proizvodnjo elektrike
Za izveden fotovoltaični sistem za proizvodnjo elektrike, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih
sredstev 40% cene sistema, vendar največ
600 SIT/Wp vgrajenih modulov sončnih celic
(PV modulov) oziroma 500.000 SIT za celoten sistem.
Podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih so v razpisni dokumentaciji.
3. Sredstva v višini 120,000.000 SIT so
na proračunski postavki 2345 – 430 Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur.
l. RS, št. 130/03).
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta
poštnega žiga), v skladu s predpisi in sklenjeno pogodbo.
V primeru, da podatek o minuti predložitve na pošti ne bo razviden iz poštnega žiga,
se bo kot čas predložitve vloge upoštevala
ura predložitve razvidna iz poštnega žiga. V
primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne
bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, bo vloga razvrščena na zadnje mestu v
dnevu, ko je bila predložena na pošti in kot
je razvidno iz datuma poštnega žiga.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev
do konca leta 2005.
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5. Rok za predložitev vlog je do objave
zaključka tega javnega razpisa.
Vloge, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti – priporočeno
– v zaprti ovojnici na naslov: Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Prosilci naj vlogo predložijo na pošti
na okencu za strojno sprejemanje vlog, tako
da bo iz poštnega žiga razviden datum, ura
in minuta predložitve vloge na pošti. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno
označen pripis »Vloga OVE-G 2005 – Ne
odpiraj!«, v levem zgornjem kotu mora biti
naveden polni naslov prosilca. Neustrezno
dostavljene ali označene vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prosilcem.
6. Odpiranje, po zaporedju predloženih
vlog do dne odpiranja (datum, ura, minuta
poštnega žiga), bo izvedla komisija soﬁnancerja. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
potekalo v prostorih soﬁnancerja, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana. Prvo odpiranje bo izvedeno v četrtek, 3. marca 2005. Naslednja
odpiranja bodo izvedena vsak prvi četrtek
v naslednjih mesecih do porabe sredstev.
V primeru, da bodo sredstva zadoščala, bo
zadnje odpiranje v letu 2005 izvedeno novembra.
7. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 90 dni od dneva odpiranja vloge.
8. Razpisno dokumentacijo naročite s
pisnim zahtevkom na naslov soﬁnancerja
ali po faksu 01/300-69-91, do objave o zaključku javnega razpisa.
9. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani soﬁnancerja: www.gov.si/aure. Dodatne
informacije o razpisu so na voljo po tel.
01/300-69-90, vsak ponedeljek in sredo od
9. do 12. ure.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Št. 19-19/01
Ob-4197/05
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur.
l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02,
33/03, 42/04 in 8/05) (v nadaljevanju: Splošni pogoji) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
34PO05A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
(v nadaljevanju: Sklad) za okoljske naložbe
na ozemlju Republike Slovenije v skupnem
znesku 3 milijarde SIT.
Krediti so namenjeni lokalnim skupnostim,
gospodarskim družbam in drugim pravnim
osebam ter samostojnim podjetnikom posameznikom za naložbe oziroma zaključene
faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v:
področje gospodarjenja z odpadki:
– nove proizvodne tehnologije, ki že na
izvoru zmanjšujejo količine nastalih odpadkov,
– sisteme za ločeno zbiranje, obdelavo,
predelavo, ponovno uporabo in energetsko
izrabo odpadkov,
– sanacijo in gradnjo ustreznih odlagališč za odpadke;
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področje varstva voda:
– gradnjo in rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in industrijske odpadne
vode,
– gradnjo in rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za fekalne in
padavinske odpadne vode,
– proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo
onesnaževanje voda na izvoru, torej zmanjšujejo potrebo po čiščenju odpadnih voda;
– tehnologije, naprave in investicijski
ukrepi, ki omogočajo prihranek pitne vode;
področje zmanjšanja onesnaževanja
zraka:
– gradnjo in rekonstrukcijo energetskih
objektov, ki izkoriščajo obnovljive vire energije (male hidroelektrarne, vetrne in sončne
(FV) elektrarne, industrijske in komunalne
kotlovnice, ki kot gorivo za pridobivanje toplote ali soproizvodnjo elektrike in toplote
uporabljajo lesno biomaso, bioplin in druge
vrste biomase, solarni sistemi),
– gradnjo in rekonstrukcijo ostalih energetskih objektov, ki s svojim visokim izkoristkom primarne energije zagotavljajo
pomembno zmanjšanje obremenjevanja
okolja,
– proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo
onesnaževanje zraka na izvoru,
– tehnologije in naprave za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
– energetsko sanacijo gradbenih objektov, pri kateri se zmanjšajo toplotne izgube
za vsaj 15%;
področje industrijskega onesnaževanja
(zavezanci po IPPC direktivi): zmanjševanje
obremenjevanja okolja v smislu prilagajanja zakonodaji o celovitem preprečevanju
in nadzorovanju onesnaževanja.
Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti
po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 1.
2001. Noben dokument, povezan z naložbo
(projektna dokumentacija, upravno dovoljenje) ne sme biti starejši od tega datuma.
Noben plačilni dokument (račun, situacijski
obračun, itd.), ki se nanaša na ﬁzično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja upravičene
stroške po tem razpisu oziroma osnovo za
izračun odobrenega kredita, pa ne sme biti
starejši od 1. 1. 2004, kar mora kandidat zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije.
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne
osebe ter samostojni podjetniki posamezniki. Na razpis se lahko prijavijo samo tiste gospodarske družbe, ki so v skladu s
Sklepom o razvrstitvi aktivnih bilančnih in
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic pri
matični banki razvrščene v bonitetni razred
A, B ali C.
b) splošni pogoji kreditiranja
Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje omejitve državnih pomoči:
– v primeru prilagajanja malih in srednje
velikih podjetij novim okoljevarstvenim standardom, ki veljajo v Evropski uniji, intenzivnost pomoči ne sme presegati 15% upravičenih stroškov, vendar le v obdobju 3 let od
uveljavitve nacionalnih standardov;
– za prilagajanje nacionalnim standardom, če so le-ti strožji od predpisanih v Evropski uniji ali slednjih sploh ni, intenzivnost
pomoči ne sme presegati 30% upravičenih
stroškov za velika podjetja in 40% upravičenih stroškov za majhna in srednje velika
podjetja. Ta določba se uporablja tudi v pri-
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merih prostovoljnega investiranja v varstvo
okolja, ko okoljevarstveni standardi niso
predpisani;
– za naložbe v varčevanje z energijo, v
kogeneracijo in v obnovljive vire energije
intenzivnost pomoči ne sme presegati 40%
upravičenih stroškov za velika podjetja in
50% za majhna in srednje velika podjetja.
V primerih daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije in v primerih kogeneracij,
ki kot primarni vir uporabljajo obnovljive vire
energije, se delež pomoči iz prejšnjega stavka poveča za 10 odstotnih točk, če je sistem
daljinskega ogrevanja oziroma proizvodnja
iz kogeneracije edini vir oskrbe na zaokroženem območju.
V primerih iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka se delež pomoči poveča za
10 odstotnih točk, če prejemnik pomoči izvaja svojo dejavnost, ki je predmet dodeljevanja pomoči, na območju, ki je upravičeno
do dodeljevanja regionalne pomoči in pod
pogojem, da se naložba ohrani v regiji vsaj
pet let po zaključku naložbe in prejemnik
pomoči prispeva najmanj 25% vrednosti naložbe iz lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati pomoči.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna ali sredstva EU) je pomoč dodeljena oziroma, če je pomoč dodeljena po več
shemah hkrati.
Vloga za odobritev pomoči mora vsebovati tudi izjavo prejemnika sredstev, koliko
sredstev državne pomoči je že prejel za isti
namen iz drugega javnega vira (točka 3.c
tega razpisa).
Zgornje omejitve ne veljajo:
– za naložbe, ki jim je bil kredit odobren
po načelu »de minimis«, kar ne izkrivlja ali
ogroža konkurence ter ne predstavlja državne pomoči;
– za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih javnih
služb varstva okolja.
Odobreni kredit lahko obsega največ
70% od vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Na razpis je mogoče prijaviti le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada še
niso bile kreditirane.
Skupna zadolženost kreditojemalca pri
skladu ne sme presegati 3 milijarde SIT.
Krediti se odplačujejo v četrtletnih obrokih.
Odplačilna doba lahko znaša največ 15 let,
za naložbe v javno infrastrukturo, namenjeno izvajanju državnih in obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva okolja,
pa 20 let, vsakokrat z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice lahko
znaša največ dve leti. V primeru časovno
omejenega izvajanja dejavnosti s področja
varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije
ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana
na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko
odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora
v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo,
ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo:
– štirih bianco menic s pooblastilom za
izpolnitev in
– enega ali več izmed naslednjih zavarovalnih instrumentov (ne velja za lokalne
skupnosti):
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1. ustrezno zavarovanje s strani države;
2. nepreklicna brezpogojna garancija prvovrstne banke, izplačljiva na prvi poziv;
3. drugo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v 8. točki Sklepa Banke Slovenije
(v nadaljevanju: sklep) o razvrstitvi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in
hranilnic (Ur. l. RS, št. 24/02 in 85/02);
4. poroštvo občine;
5. za Sklad sprejemljiva hipoteka na tržno zanimivi nepremičnini, ki se praviloma ne
uporablja za namene izvajanja javnih služb,
v vsaj 1,5-kratni vrednosti kredita sklada, ki
so mu prištete terjatve, ki so že vpisane v
zemljiško knjigo;
6. zastava vrednostnih papirjev, ki po
sklepu iz 3. alinee tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje in kotirajo
na borzi;
7. druga, po posebnem predhodnem dogovoru za sklad sprejemljiva zavarovanja, ki
nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev
dolžnikovih obveznosti.
V primeru zavarovanja z instrumenti iz
pete, šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka mora kreditojemalec predhodno pridobiti tudi pozitivno bonitetno mnenje Sklada.
Letna obrestna mera je (po izbiri kreditojemalca):
A) za kredite v tolarjih:
– ﬁksna nominalna obrestna mera 3,5%
letno za kredite, zavarovane z instrumenti iz
alinej 1 – 4 tretjega odstavka te točke;
– ﬁksna nominalna obrestna mera 3,8%
letno za kredite, zavarovane z instrumenti iz
alinej 5 – 7 tretjega odstavka te točke.
B) za kredite v tolarjih z valutno klavzulo
v EUR:
– trimesečni EURIBOR + 0,5% za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej 1 – 4
tretjega odstavka te točke;
– trimesečni EURIBOR + 0,8% za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej 5 – 7
tretjega odstavka te točke.
c) prednostni kriteriji in merila za dodeljevanje kreditov
Prednostni vrstni red prosilcev za pridobitev kredita se določi glede na trenutek prejema popolne vloge za pridobitev kredita.
Višina kredita se določi na podlagi ocene
vlog. Do večjega zneska kredita so upravičene vloge, ki v postopku vrednotenja dosežejo večje število točk. Največje možno
število točk, doseženih v postopku vrednotenja, je 100.
Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev
višine kredita so:
– pripravljenost projekta (največ 10
točk)
(delež soﬁnanciranja, stopnja pripravljenosti za začetek del, delež lastnih virov);
– okoljski kriteriji (največ 30 točk)
(trajnostni razvoj, celovit pristop investitorja k reševanju okoljske problematike,
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti,
stopnja prioritete iz nacionalnega programa
varstva okolja);
– ustreznost tehnoloških rešitev (največ
20 točk);
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk)
(zavarovana območja – narodni, regijski
in krajinski parki, narodni rezervati in naravni
spomeniki, okoljsko občutljivejša območja,
stopnja zmanjšanja obremenitve okolja).
Kriteriji so podrobneje opredeljeni v
Splošnih pogojih in razpisni dokumentaciji.
d) višina kredita
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Do kredita so upravičeni kandidati, ki dosežejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu
točk se prišteje število 15. Dobljeno število
pomeni delež (v %) kreditiranja upravičenih
stroškov naložbe. Delež kreditiranja naložbe
ne more v nobenem primeru preseči 70%.
3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora skladno z veljavnim Navodilom o obvezni vsebini
vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji (v
nadaljevanju: Navodilo) vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki
o kandidatu in naložbi (sestavni del razpisne dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v
razpisni dokumentaciji;
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v Navodilu in v razpisni dokumentaciji;
c) izjavo kandidata o že prejetih sredstvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih javnih virov;
d) izjavo kandidata o skupnem znesku
odobrenih pomoči po načelu de minimis v
zadnjih treh letih;
e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo (opredeljeno v Navodilu in v razpisni
dokumentaciji) oziroma če gre za naložbo,
za katero takšno dovoljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
f) projektno dokumentacijo in poročilo
oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe
na okolje, skladno z opredelitvijo v Navodilu
in v razpisni dokumentaciji;
g) investicijsko dokumentacijo za obravnavano naložbo, izdelano v skladu z
ustrezno metodologijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
4. Pogodba in zavarovanje
Pred dodelitvijo kredita bodo morali kandidati poravnati vse zapadle obveznosti do
sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa
bodo morali upravičenci plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno s
Tarifnim pravilnikom o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Ur. l. RS,
št. 92/02, 55/03 in 74/04) (v nadaljevanju:
Tarifni pravilnik) ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita in menice, v
primeru, da je kreditojemalec lokalna skupnost, pa še soglasje ministra, pristojnega za
ﬁnance, k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 12 mesecev od
datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita.
Pred prvim črpanjem sredstev bodo morali kandidati predložiti še ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z Zakonom o javnih
naročilih pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe
oziroma v primerih spremembe zavarovanja
nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom.
5. Črpanje odobrenega kredita: odobreni
kredit lahko upravičenec črpa na podlagi
sklenjene kreditne pogodbe. Črpanje kredita je dokumentarno. Pred vsakim črpanjem
mora kreditojemalec poravnati vse zapadle
obveznosti do sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih
dokumentov (pogodbe, računi, predračuni,
mesečne situacije dotlej opravljenih del).
Naložbe po tem razpisu morajo biti zaključene v 2 letih od datuma izdaje odločbe o
dodelitvi kredita. Dokazilo o zaključku naložbe je zaključni obračun izvajalca, ki ga
spremlja izjava investitorja, da je naložba,
za katero je bil odobren kredit, zaključena

in izpolnjuje vse zahteve iz odločbe o dodelitvi kredita.
6. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološkem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na
spletni strani www.ekosklad.si.
7. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 30. 12.
2005. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na sklad v času od objave v Uradnem
listu RS do zaključka razpisa.
Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov
vsak delovni dan od objave razpisa dalje na
Eko skladu, j.s., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred pošiljanjem
razpisne dokumentacije morajo kandidati
posredovati dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter navesti naslov,
telefon/telefaks z navedbo kontaktne osebe
kandidata, naziv naložbe in okvirno višino
zaprošenih sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsako
naložbo posebej.
Ob vložitvi vloge so kandidati dolžni plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma
na dan objave razpisa 3.400 SIT. Upravno
takso plačajo v upravnih kolekih, ki jih pripnejo na vlogo.
8. Postopek obravnave vlog: pri odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem se
uporablja postopek, določen z Zakonom o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04). Zoper odločbo ima kandidat pravico pritožbe v zakonsko
določenem roku.
Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Št. 1711-05-468034/00
Ob-4195/05
Na podlagi prvega odstavka 6. člena
Pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 63/03, 88/03
in 114/03), Ministrstvo za notranje zadeve,
Direktorat za javno upravo, Upravna akademija, objavlja
poizvedbeni razpis
za izpraševalce za strokovni izpit za
imenovanje v naziv
Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve, Direktorat za javno upravo, Upravna akademija, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predmet poizvedbenega razpisa: imenovanje izpraševalcev za strokovni izpit za
imenovanje v naziv za v nadaljevanju navedena področja strokovnega izpita.
Področja strokovnega izpita za imenovanje v naziv:
3. Organizacija in funkcija lokalne samouprave;
5. Ureditev institucij Evropske unije in
njenega pravnega sistema;
8. Pravila pisarniškega poslovanja,
vključno z elektronskim poslovanjem in pravili varovanja osebnih in drugih podatkov ter
pravili izdelave gradiv;
9. Poslovanje državnih organov in uprav
samoupravnih lokalnih skupnosti.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, ki
so določeni v drugem odstavku 6. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v
naziv, in sicer:
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1. univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem;
2. najmanj osem let delovnih izkušenj
s posameznih področij iz prvega odstavka
4. člena pravilnika.
Prednost pri izboru za izpraševalce bodo
imeli tisti kandidati, ki so že člani izpitnih
komisij za strokovni izpit za imenovanje v
naziv oziroma bodo priložili dokazila o tem,
da imajo ustrezne izkušnje pri sodelovanju
v izpitnih komisijah.
Način in rok predložitve ponudbe: kandidati za izpraševalce naj pošljejo ponudbe
v zaprtih ovojnicah na naslov Upravna akademija, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana. Rok
za oddajo ponudbe je 10 dni po objavi tega
povabila v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vložitev prijave in razpisna dokumentacija: prijave se vložijo na predpisanih
obrazcih, ki jih kandidati dobijo osebno v
vložišču Upravne akademije, Kotnikova 8,
Ljubljana ali po pošti, v ﬁzični ali elektronski obliki (zaprosilo na tel. 01/300-83-75,
kontaktna oseba: Igor Semolič, e-pošta:
igor.semolic@gov.si).
Zbiranje prijav ter njihova izbira se ne
izvaja po Zakonu o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01, 33/03 in
2/04).
Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedla Upravna
akademija. Kandidati, ki bodo izpolnjevali
navedene pogoje, bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh po izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1711-05-468035/00
Ob-4196/05
Na podlagi letnega načrta dela in tretjega odstavka 7. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS,
št. 75/04), Ministrstvo za notranje zadeve,
Direktorat za javno upravo, Upravna akademija, objavlja
poizvedbeni razpis
za izvajalce priprav na strokovni izpit za
inšpektorja in izpraševalcev za vsebine
splošnega dela strokovnega izpita za
inšpektorja
Ime in sedež naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve, Direktorat za javno upravo, Upravna akademija, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predmet poizvedbenega razpisa: imenovanje izvajalcev priprav na strokovni izpit
za inšpektorja in izpraševalcev za vsebine
splošnega dela strokovnega izpita za inšpektorja.
Področja priprav na strokovni izpit za
inšpektorja in področja splošnega dela strokovnega izpita za inšpektorja:
1. upravni postopek,
2. inšpekcijski nadzor,
3. postopek o prekrških.
Možnost sodelovanja: k sodelovanju so
vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem;
2. najmanj osem let delovnih izkušenj
s posameznih področij iz prvega odstavka
4. člena pravilnika;
3. izvajalec priprav in izpraševalec za področje upravnega postopka in postopka o
prekrških mora biti univerzitetni diplomirani
pravnik.

Št.

Prednost pri izboru za izvajalce priprav
na strokovni izpit za inšpektorja, bodo imeli
tisti kandidati, ki bodo priložili dokazila o
ustreznih pedagoško/andragoških izkušnjah
in didaktičnem znanju za oblikovanje ter izvedbo posameznih vsebin.
Prednost pri izboru za izpraševalce na
strokovnih izpitih za inšpektorja bodo imeli
tisti kandidati, ki bodo priložili dokazila o
tem, da imajo ustrezne izkušnje pri sodelovanju v izpitnih komisijah.
Način in rok predložitve ponudbe: kandidati za izvajalce priprav in izpraševalce naj
pošljejo ponudbe v zaprtih ovojnicah na naslov Upravna akademija, Kotnikova 8, 1501
Ljubljana. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni
po objavi tega povabila v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vložitev prijave in razpisna dokumentacija: prijave se vložijo na predpisanih
obrazcih, ki jih kandidati dobijo osebno v
vložišču Upravne akademije, Kotnikova 8,
Ljubljana ali po pošti, v ﬁzični ali elektronski obliki (zaprosilo na tel. 01/300-83-75,
kontaktna oseba: Igor Semolič, e-pošta:
igor.semolic@gov.si).
Zbiranje prijav ter njihova izbira se ne
izvaja po Zakonu o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01, 33/03 in
2/04).
Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu: postopek izbire bo izvedla Upravna
akademija. Kandidati, ki bodo izpolnjevali
navedene pogoje, bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh po izbiri.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4594/05
Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade
pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov
objavlja
razpis za Jakopičevo nagrado
za leto 2005
Jakopičevo nagrado prejme načeloma
slovenski likovni ustvarjalec, ki deluje v
kulturnem prostoru Slovenije in zunaj nje.
Nagrajenec je praviloma član slovenskega
društva likovnih umetnikov. Izjemoma se
podeli Jakopičeva nagrada umetniku, ki ni
državljan Slovenije in ni član slovenskega
društva likovnih umetnikov. Posameznik je
z Jakopičevo nagrado lahko nagrajen le enkrat. Nagrada se podeli za najboljše likovno – vizualno delo, razstavo ali izvajano
delo, pokazano v javnosti v preteklih petih
letih do dneva razpisa nagrade. Jakopičeva
nagrada se podeli tudi za življenjski opus.
Kandidate predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani Slovenije. Odbor
za Jakopičevo nagrado bo upošteval vse
predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev predlogov in bodo
do vključno 15. marca prispeli na naslov:
ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, z
oznako: »Odboru za podelitev Jakopičeve
nagrade«.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov
Št. 04/83/1
Ob-4480/05
SENG, d.o.o. Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za oddajo naročila storitev
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: raziskovalno
kaptažna vrtina KS01 v Kobaridu.
4. Število in nazivi posameznih sklopov:
delo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe del in dobave: območje
Kobariškega stola v Občini Kobarid.
6. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od maja
2005 do konca leta 2005.
7. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 7. 3.
2005 ob delavnikih od 8. do 15. ure.
8. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Interesenti, ki
dvignejo razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti identiﬁkacijsko številko za DDV in
točen naslov.
9. Dodatne informacije: mag. Alida Rejec, tel. 05/339-63-64.
10. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki vplačajo znesek: 20.000 SIT na TRR
04750–0000545385 pri Nova KBM d.d. Maribor s pripisom »razpis vrtina «. Stroški
dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
11. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 3. 2005 do 12. ure.
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:
22. 3. 2005 ob 13. uri 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 5% 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. 38/1-05
Ob-4471/05
Srednja elektro in strojna šola Kranj
(Tehniški šolski center Kranj v ustanavljanju) objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica
Višje šole za program mehatronika
(VI. stopnja)
za naslednja predmetna področja: strokovna terminologija v tujem jeziku, poslovno
sporazumevanje in vodenje, ekonomika in
menedžment podjetja, varnost in zdravje pri
delu ter varovanje okolja, tehniški predpisi in
projektiranje, informacijske tehnologije, komunikacijske tehnologije, meritve v mehatroniki, elektromehanski elementi in sistemi,
mehatronika 1 in 2, robotski sistemi, računalniško podprte tehnologije, programiranje,
praktično izobraževanje.
Skladno z 92. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03), s 33. in 34. členom
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) bo naziv predava-
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telj/-ica višje strokovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede izobrazbe skladno s Pravilnikom o strokovni izobrazbi predavateljev v izobraževalnem programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe mehatronika (Ur. l. RS,
št. 101/04) in najmanj tri leta delovnih izkušenj ter vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno s Kriteriji za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje strokovne
šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Tehniški šolski center Kranj,
Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje
šole«. Podrobnejše informacije lahko dobite
na tel. 04/280-40-00.
TŠC Kranj, Višja strokovna šola
Ob-4198/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o
soﬁnanciranju programov športa v Občini
Zreče (Ur. l. RS, št. 44/04) in Letnega programa športa v Občini Zreče za leto 2005,
objavljam
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Občini Zreče za leto 2005
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport;
2. Športna rekreacija;
3. Kakovostni šport;
4. Vrhunski šport;
5. Šport invalidov;
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
7. Pomembnejše športne prireditve;
8. Delovanje društev na lokalni ravni.
II. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo športna
društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Zreče oziroma je
program namenjen občanom Občine Zreče,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih
(velja le za športna društva).
Prednost bodo imeli izvajalci neproﬁtnih
organizacij in zavodov ter izvajalci, ki vklju-
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čujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisni obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane priloge in s dokazila, ki so
navedena v razpisnih obrazcih. Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, Zreče. Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika
in pošiljatelja ter pripis “Ne odpiraj – Javni
razpis šport 2005”. Zadnji rok za oddajo prijav je ponedeljek, 7. marec 2005 do 12. ure.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v tajništvu občine.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotil Odbor za šport v skladu s kriteriji, merili
in postopkom določenim v Pravilniku o soﬁnanciranju športa v Občini Zreče ter določili
Letnega programa športa v Občini Zreče za
leto 2005.
O izidu javnega razpisa bodo vsi vlagatelji pisno obveščeni. Izbrani izvajalci letnega
programa športa bodo pozvani k podpisu
pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
tajništvu Občine Zreče v času uradnih ur,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na tel. 03/757-17-05.
Občina Zreče
Št. 650-01-02/05
Ob-4316/05
Občina Črna na Koroškem na podlagi
določil Pravilnika o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98) in 8. člena Pravilnika o ﬁnanciranju športa v Občini Črna na Koroškem (Ur.
l. RS, št. 70/03) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov na področju športa, ki jih bo
v letu 2005 Občina Črna na Koroškem
soﬁnancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za soﬁnanciranje programov na področju športa, ki
jih bo v letu 2005 Občina Črna na Koroškem
soﬁnancirala iz občinskega proračuna.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo ﬁnancirali naslednji programi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov;
2. Športna rekreacija;
3. Kakovostni šport;
4. Vrhunski šport;
5. Šport invalidov;
6. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
7. Promocijska dejavnost;
8. Sredstva za normalno delo ŠZ Črna
na Koroškem.

4. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo organizirano športno dejavnost po Zakonu o društvih,
ob pogoju da:
– imajo sedež v Občini Črna na Koroškem;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini in so registrirani v skladu z
Zakonom društvih;
– občini dostavljajo redno poročilo o realizaciji programa ter druge zahtevane podatke.
5. Rok izvedbe: programi, ki se soﬁnancirajo, se izvedejo v letu 2005. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
6. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za soﬁnanciranje športnih programov letu 2005 je
12 mio SIT.
7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti z datumom oddaje do najkasneje do
24. marca 2005 ali na sedežu Občine Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem, do najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis-šport 2005«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2005.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
vsak delavnik od 8. do 14. ure ali na spletni
strani www.crna.si.
Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Črna, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Št. 67/05-1
Ob-4481/05
Občina Moravske Toplice objavlja na
podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 22/00), 4. člena Pravilnika o
ﬁnanciranju in soﬁnanciranju programov
kulturnih društev in kulturnih projektov iz
proračuna Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 29/02) in Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005 (Uradni
list RS, št. 141/04)
javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih
bo v letu 2005 soﬁnancirala Občina
Moravske Toplice

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost.
2. Višina sredstev razpisa: 1,935.000
SIT.
3. Pogoji soﬁnanciranja: na javni razpis
se lahko prijavijo kulturna društva, zveze
kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, regionalnih
in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo,
ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas
razpisa v času uradnih ur v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
5. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 21. marca 2005 na naslov Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis kultura
2005 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure v tajništvu
Občine Moravske Toplice.
6. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na
osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se ﬁnancirajo ali soﬁnancirajo iz
proračuna Občine Moravske Toplice. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z

Št.

izvajalci kulturnih programov in projektov bo
župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o soﬁnanciranju.
7. Informiranje kandidatov: informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
kandidati na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna
oseba: Majda Lipič, tel. 02/538-15-06, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 65/05-3
Ob-4482/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika o merilih za soﬁnanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 29/02) – v nadaljevanju:
pravilnik in Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005 (Uradni list RS,
št. 141/04) objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu ter za vzdrževanje
športnih objektov in jih bo v letu 2005
soﬁnancirala Občina Moravske Toplice
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na področju
Občine Moravske Toplice:
– športna društva in športni klubi, ki imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju Občine Moravske Toplice,
– zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu ter so splošno koristne in neproﬁtne.
Višina sredstev razpisa za programe
športa – 9,486.000 SIT.
Višina sredstev razpisa za vzdrževanje
športnih objektov – 3,318.000 SIT.
II. Za soﬁnanciranje v letu 2005 se lahko
prijavijo naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok in mladine
(1. točka 17. člena pravilnika),
2. športna rekreacija (2. točka 17. člena
pravilnika),
3. kakovostni šport (3. točka 17. člena
pravilnika),
4. vrhunski šport (4. točka 17. člena pravilnika),
5. šport invalidov (5. točka 17. člena pravilnika),
6. izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra v športu (6. točka 17. člena
pravilnika),
7. športne prireditve v občini (8. točka 17.
člena pravilnika),
8. vzdrževanje športnih objektov (XII. poglavje pravilnika),
9. prireditev ob podelitvi športnih priznanj
za leto 2005 (XIV. poglavje pravilnika).
III. Izbrani programi in akcije bodo soﬁnancirani v skladu s Pravilnikom o merilih
za soﬁnanciranje letnih programov športa v
Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
29/02), Letnim programom športa Občine
Moravske Toplice za leto 2005 (v nadaljevanju: program) ter Nacionalnim programom
športa RS (Uradni list RS, št. 24/00).
Razpisno dokumentacijo, podrobnejše
podatke in pravilnik lahko dobite v tajništvu
Občinske uprave občine Moravske Toplice,
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Kranjčeva 3 – I. nadstropje, soba 3 (tel.
02/538-15-00).
IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumentaciji za programe pod točko II. (od 1. do 5.,
razen, kjer je v razpisni dokumentaciji določeno drugače) priložiti:
1) pogodbo s strokovnim delavcem, iz
katere je razvidno, za katere programe je
sklenjena,
2) potrdilo o izobrazbi strokovnega delavca, ki vodi posamezne programe, v kolikor ni dostavil podatkov za register strokovnih delavcev na področju športa na Občino
Moravske Toplice oziroma so v tem času
nastale spremembe,
3) potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programov (pogodba z upravljalcem objekta, iz katere je razvidno število
ur in urnik najema objekta za posamezne
programe, ali potrdilo o rezervaciji števila ur
v posameznem objektu za posamezne programe za leto 2005),
4) v primeru, da je izvajalec hkrati tudi
upravljalec objekta, v katerem izvaja redno
vadbo, mora predložiti ustrezen sklep pristojnega organa o višini cene najema za
člane in nečlane društva,
5) program dela za posamezne prijavljene programe,
6) seznam vadečih po prijavljenih skupinah (ime in priimek, naslov, leto rojstva),
7) seznam registriranih tekmovalcev z
registracijskimi številkami na dan oddaje
prijave po posameznih programih,
8) izvajalci rekreacijskih lig morajo predložiti propozicije tekmovanja,
9) podatke o članstvu na dan 31. 12.
2004,
10) izjava društva o pobiranju članarine,
11) zaključni račun za leto 2004 (bilanco
stanja in bilanco uspeha),
12) vsebinski in ﬁnančni program dela
društva za leto 2005.
Za programe pod točko II.8 morajo izvajalci k razpisni dokumentaciji priložiti:
1) dokazilo o lastništvu, najemu ali upravljanju objekta,
2) upravna dovoljenja za poseg v prostor.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
1. Športna društva in njihove zveze, ki
kandidirajo za soﬁnanciranje rednih programov članov, morajo izvajati programe vsaj
za dve mlajši starostni kategoriji (starostna
kategorija mladincev in mlajši).
VI. Prednost pri izboru bodo imeli tisti
izvajalci, ki:
– bodo imeli vadbene skupine številčno
zapolnjene,
– dosegajo v isti športni panogi boljše
rezultate,
– pri izboru programov imajo prednost
programi za vadbo otrok in mladine,
– pri izboru projektov za soﬁnanciranje
vzdrževanja športnih objektov bodo upoštevani naslednji kriteriji:
a) že pridobljena upravna dovoljenja za
poseg v prostor,
b) delež lastnih sredstev,
c) javni interes v športu.
VII. Prijave, ki morajo vsebovati:
– potrjeno in izpolnjeno razpisno dokumentacijo,
– priloge iz IV. točke tega razpisa,
– ostala dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji pošljite na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, s
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pripisom »Javni razpis šport 2005 – Ne odpiraj«, najpozneje do 21. marca 2005.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure v tajništvu Občine Moravske
Toplice.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in
bodo s sklepom zavržene.
VIII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na
podlagi sklenjenih pogodb, črpali v proračunskem letu 2005, in sicer do 31. 12.
2005.
Občina Moravske Toplice
Ob-4488/05
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (Uradno glasilo 5/2000) Občina Vipava
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje kulturnih programov
in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2005 soﬁnancirala naslednje kulturne programe in
dejavnosti:
– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in prostorov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
1. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2005 je za soﬁnanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno
14,600.000 SIT.
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe in posamezniki, ki na območju Občine Vipava izvajajo kulturne programe ali
opravljajo kulturno dejavnost, oziroma imajo na tem območju sedež oziroma stalno
bivališče.
3. Rok za prijavo na razpis je 20 dni
od objave v Uradnem listu RS. Prijavi je
potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako »Kulturni programi in dejavnosti v
letu 2005«, na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
4. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
5. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Ob-4489/05
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Vipava
(Uradno glasilo 5/2000, Ur. l. RS, 54/02)
Občina Vipava objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
letu 2005
1. Občina Vipava bo v letu 2005 soﬁnancirala naslednje športne programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci;
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– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati, drugi 80 urni programi;
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja mladine;
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport;
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami;
– interesna športna dejavnost študentov;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu;
– znanstveno raziskovalna dejavnost;
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga;
– velike mednarodne športne prireditve;
– športni objekti;
– informacijski sistem na področju športa;
– mednarodna dejavnost;
– delovanje društev, zvez, ipd.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2005 je za soﬁnanciranje športnih programov in dejavnosti predvideno
10,700.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Športni programi v letu 2005”,
na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Št. 670-00-2/2005
Ob-4507/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) ter 6. in 10.
člena Pravilnika o postopku za izbiro in soﬁnanciranje kulturnih programov in redne
ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju
Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 13/01), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za izbiro in soﬁnanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne
dejavnosti na območju Občine Črnomelj
za leto 2005
Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
1. Predmet razpisa so ﬁnančna sredstva
iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2005,
namenjena soﬁnanciranju letnih kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne de-

javnosti na območju Občine Črnomelj za
leto 2005. Predvidena višina sredstev je
7,800.000 SIT.
2. Na razpis za soﬁnanciranje kulturnih programov se lahko prijavijo kulturna
društva in ostala društva, ki imajo v okviru
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove ter posamezni
kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in soﬁnanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
3. Na razpis za soﬁnanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti se lahko prijavijo kulturna društva in druga društva, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji
društva oziroma potrdilo upravne enote, da
je društvo registrirano na območju Občine
Črnomelj;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in soﬁnanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
4. Občina Črnomelj bo soﬁnancirala programe in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za naslednja področja:
– književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanje koncertnih dogodkov,
gledaliških predstav in drugih kulturno
– umetniških dogodkov s pomočjo medijev
ter radijski in televizijski kulturno-umetniški
program;
– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalno dejavnost s področja kulture;
– folklora;
– varstvo kulturne dediščine.
5. Občina Črnomelj bo soﬁnancirala kulturne prireditve v okviru zgoraj predvidenih
sredstev, in sicer:
– Dan boja proti okupatorju – 150.000
SIT;
– Dan državnosti – 300.000 SIT;
– Dan samostojnosti – 250.000 SIT;
– Ob Dnevu mrtvih – 100.000 SIT.
6. Prijava mora vsebovati:
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a) Izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za soﬁnanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti
na območju Občine Črnomelj za leto 2005
in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj, v času uradnih ur.
b) Dokazilo o sedežu na območju Občine Črnomelj;
c) Vsebinsko in ﬁnančno poročilo o
delu za leto 2004, potrjeno in podpisano
na ustreznem organu društva oziroma zavoda;
d) Program dela in ﬁnančni načrt za leto
2005;
e) Izjava, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter plačani članarini.
7. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so sestavni del Pravilnika o postopku za izbiro in soﬁnanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na
območju Občine Črnomelj in so priložena v
razpisni dokumentaciji.
8. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 23. 3. 2005 do 16. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom:
»Javni razpis – Kultura 2005, Ne odpiraj«
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh (tel.
07/30-61-100).
9. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 18/2005
Ob-4492/05
Mestna občina Maribor, ki jo na podlagi
javnega pooblastila zastopa Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis
za ustanovitev stavbne pravice kot
posebne pravice uporabe za gradnjo
podzemne garaže Trg svobode
1. Predmet ustanovitve stavbne pravice
so naslednje nepremičnine: parc. št. 1342/1
v izmeri 3631 m2, parc. št. 1342/2 v izmeri
308 m2, parc. št. 1343 v izmeri 1116 m2 vse
k.o. Maribor grad.
Nepremičnine so na območju Trga svobode v Mariboru. Na zemljiški parceli parc.
št. 1342/2 k.o. Maribor grad stoji osrednji
spomenik NOB (vpisan v Register kulturne
dediščine pod št. EŠD 15447).
2. Pravna podlaga: Zakon o urejanju
prostora (ZUREP-1, Ur. l. RS, št. 110/02
(8/03 – popr.), 58/03), Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04), Stvarnopravni zakonik (SPZ, Ur. l. RS, št. 87/02),
Zakon o javnih ﬁnancah (ZJF, Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Uredba
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Sklep 13.
redne seje Mestnega sveta mestne občine
Maribor, dne 5. 2. 2004, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje starega
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mestnega jedra v Mariboru (MUV, št. 1/02,
24/04), Prometno-tehnični pogoji gradnje
podzemne garaže pod Trgom svobode v
Mariboru, ZUM d.o.o. št. 23/04, Predlog načrta gradbenih parcel, Biro za urbanizem
Maribor d.o.o., št. 46/2004.
3. Namen javnega razpisa
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljiških parcel pod
Trgom svobode, kjer je predvidena gradnja
podzemne garaže v treh etažah, s ca. 400
parkirnih mest.
Stavbna pravica kot posebna pravica
uporabe se ustanovi za dobo 50 let.
4. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi
uspeli ponudnik
Izhodiščna ocenjena vrednost nadomestila za stavbno pravico je 121,85 EUR/m2
zemljišča, kar je skupaj 615.951,75 EUR
in 20% DDV. Komunalni prispevek znaša
30,27 EUR/m2, kar je skupaj 153.014,85
EUR. (Preračunano v slovenske tolarje po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe.)
Uspelega ponudnika bremenijo še:
– ureditev zgornjega platoja osrednjega
trga v skladu z natečajno rešitvijo, ki jo bo
izvedla Mestna občina Maribor,
– sanacija osrednjega spomenika NOB,
v skladu s projektno dokumentacijo Gradis,
Biro za projektiranje Maribor d.o.o.,
– podjemanje spomenika NOB, v skladu
s projektno dokumentacijo Gradis, Biro za
projektiranje Maribor d.o.o.,
– prestavitev Svetozarevskega kanalizacijskega kolektorja in prestavitev vseh drugih prizadetih komunalnih vodov,
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo tehnične in upravne dokumentacije,
ki so vezani na izgradnjo podzemne garaže in dovozov in izvozov v/iz podzemne
garaže.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ob prijavi na razpis:
– da izpolni ponudbo, predloži zahtevana
dokazila, izpolnjene in podpisane izjave in
podpisan predlog pogodbe, kot to določa
razpisna dokumentacija,
– da plača varščino v višini 10% od izhodiščne vrednosti nadomestila za stavbno
pravico s komunalnim prispevkom brez 20%
DDV na TRR št. 04515-0000651184 »Javno
podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči«. Varščina se bo uspelemu ponudniku
vračunala kot del že plačanega nadomestila, neuspelemu ponudniku pa bo brezobrestno vrnjena v treh dneh po dokončni izbiri
ponudnika,
– da zagotavlja veljavnost ponudbe do
30. 6. 2005,
– da bo uspeli ponudnik končal z gradnjo podzemne garaže najkasneje v dveh
letih po pridobitvi dokončnega gradbenega
dovoljenja.
6. Informacije in razpisna dokumentacija:
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/220-14-22 ali 02/220-14-26, Irena Železnik, elektronski pošti: irena.zeleznik@jpgsz-mb.si ali internetni naslov (www.jp-gszmb.si).
Cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT in jo je potrebno pred dvigom le-te plačati na TRR št. 04515-0000651184 »Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči«.
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Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo s potrdilom o plačilu na sedežu
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Grajska ul. 7, Maribor, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.
7. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe oddati do petka, 18. 3.
2005, do 12. ure, na naslov: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba” z navedbo »Stavbna
pravice za gradnjo podzemne garaže Trg
svobode«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
8. Pogoji javnega odpiranja ponudb: na
javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo
osebe s pooblastili ali zakoniti zastopniki.
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
21. 3. 2005, ob 10. uri, v prostorih Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, v Mariboru, Grajska ulica 7, III. nadstropje.
9. Merilo za izbor
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno nadomestilo za
stavbno pravico.
S ponudnikom, ki bo ponudil najvišje nadomestilo, bo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sklenilo pogodbo
o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne
pravice uporabe v 8 dneh po dokončnem
sklepu Komisije za izvedbo in nadzor prodaje in nakupov stavbnih zemljišč. Nadomestilo za stavbno pravico z 20% DDV in
komunalni prispevek bo moral plačati uspeli
ponudnik najkasneje v 30 dneh po podpisu
pogodbe.
10. Drugi pogoji: kolikor bo komisija za
izvedbo in nadzor prodaje in nakupov stavbnih zemljišč ocenila, da bi lahko dosegla
boljše pogoje za dodelitev stavbne pravice,
ali da ponudbe ne izpolnjujejo v celoti razpisnih pogojev, lahko med ponudniki opravi
pogajanja.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-4491/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, objavlja na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Postojna št. 03201-1/2004
z dne 26. 10. 2004 ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje so poslovni prostori in
zemljišča v območju, ki se ureja z OLN Veliki
Otok (Uradni list RS, št. 89/04):
1. parc. št. 1449/18 poslovna stavba v
izmeri 888 m2 in dvorišče v izmeri 3480 m2;
izklicna cena: 75,607.714 SIT,
2. parc. št. 1449/19 dvorišče v izmeri
1592 m2; izklicna cena: 9,757.665 SIT,
3. parc. št. 1449/27 poslovna stavba v
izmeri 12 m2 in dvorišče v izmeri 1645 m2;
izklicna cena: 10,156.062 SIT,
4. parc. št. 1449/13 dvorišče v izmeri
1556 m2; izklicna cena: 9,556.897 SIT,
5. parc. št. 1449/36 poslovni prostor v
I. nadstropju v izmeri 145,92 m2 in parc. št.
1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v dele-
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žu do 1671/10000: izklicna cena: 5,994.467
SIT,
6. parc. št. 1449/37 poslovni prostor v pritličju v izmeri 68,23 m2 in parc. št. 1449/35
dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do
781/10000; izklicna cena: 2,297.089 SIT,
7. parc. št. 1449/39 poslovni prostor v
I. nadstropju v izmeri 145,92 m2 in parc. št.
1449/35 dvorišče v izmeri 1003 m2 v deležu do 1671/10000; izklicna cena: 5,977.989
SIT,
8. parc. št. 1449/7 poslovna stavba v izmeri 82 m2 in dvorišče v izmeri 358 m2 ter
parc. št. 1449/8 poslovna stavba v izmeri
10 m2 in dvorišče v izmeri 1621 m2 v deležu do 826/10000; izklicna cena: 6,032.086
SIT.
Vse navedene nepremičnine se nahajajo
v k.o. Zagon.
Kupec mora na izklicno ceno plačati DDV
oziroma davek na promet nepremičnin.
Območje, kjer se predmetne nepremičnine nahajajo, je namenjeno za poslovno
obrtno dejavnost. Namenska raba, dopustne dejavnosti in objekti ter gradbene parcele
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. V izklicnih cenah
je že zajeta akontacija komunalnega prispevka, ki predstavlja 8% ocenjene vrednosti vseh stroškov opremljanja stavbnega
zemljišča (obstoječa komunalna infrastruktura) glede na velikost gradbene parcele v
skladu s Programom opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom »Veliki
Otok – poslovno obrtna cona« (Ur. l. RS, št.
89/04), pri čemer kupec vse do končnega
obračuna komunalnega prispevka garantira plačilo komunalnega prispevka z zavarovanjem pri zavarovalnici ali z bančno
garancijo. Izvedba opremljanja zemljišč s
komunalno infrastrukturo je zajeta v proračunu Občine Postojna za leto 2005 ter
v razvojnih programih občine Postojna do
leta 2008. Sprejet Občinski lokacijski načrt
Veliki otok (Ur. l. RS, št. 89/04) pa predstavlja pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja.
2. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji ter ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine (navesti št. parcele)
na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove ponudnike, da v posameznih elementih dopolnijo ponudbo.
5. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
6. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
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7. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po uspešno zaključenem
razpisu in poravnati kupnino v enkratnem
znesku najkasneje v 30 dneh od izstavitve
računa, drugače se pogodba razdre, varščino pa obdrži prodajalec.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih
dajatev.
9. Zainteresirani kupci lahko na sedežu
občine (pisarna št. 25/2) dvignejo brezplačno razpisno dokumentacijo, ki obsega mapno kopijo, lokacijsko informacijo in povzetek
Občinskega lokacijskega načrta Veliki Otok,
ki določa podrobnejšo namensko rabo, dopustne dejavnosti in objekte na posamezni
gradbeni parceli.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba,
– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za ﬁzične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe
oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudba v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v kompleksu Veliki Otok« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Postojna (pritličje, pisarna št. 4) ali pošljejo
priporočeno na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 11. 3. 2005 do 12. ure.
3. Prepozno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.
4. Najugodnejši ponudnik bo izbran v
roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb.
Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor najugodnejšega ponudnika opravi
pristojna komisija. V primeru, da dva ali več
ponudnikov za isto nepremičnino ponudijo
isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja.
Po zaključku postopka komisija predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudniki, ki bodo predložili popolne ponudbe, bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca, pisarna št. 25/2 ali na tel.
05/728-07-86.
Občina Postojna

Javne dražbe
Ob-4490/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepov Občinskega
sveta občine Postojna št. 032-01-1/03 z
dne 22. 12. 2004, št. 03201-10/2004 z dne
14. 10. 2004, soglasja solastnika, sklepa župana št. 031-01-1/03 z dne 2. 2. 2005 ter 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. v k.o. Slavina, vl. št. 712: parc. št.
972/1 travnik 6. razred v izmeri 4153 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 500 m2; izklicna
cena: 12,153.054 SIT,
2. v k.o. Slavina, vl. št. 78: parc. št. 933
njiva 4. razred v izmeri 700 m2 in travnik
4. razred v izmeri 154 m2; izklicna cena:
2,974.055 SIT.
Zemljišči pod 1. in 2. točko sta predvideni
za gradnjo objektov, namenjenih za proizvodnjo, servise in skladišča, za komunalne
dejavnosti in promet v skladu z veljavnimi
prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti
Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo
to področje.
3. v k.o. Postojna, vl. št. 2020: parc. št.
1821/10 travnik 5. razred v izmeri 430 m2;
izklicna cena: 2,331.460 SIT.
Zemljišče je namenjeno za gradnjo stanovanjske hiše v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni (Uradne objave, št. 40/89).
4. v k.o. Postojna, vl. št. 326: parc. št.
1811/1 pašnik 4. razred v izmeri 3743 m2;
izklicna cena: 16,407.000 SIT,
5. v k.o. Razdrto, vl. št. 436: parc. št.
45/1 travnik 4. razred v izmeri 1309 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 1309 m2; izklicna
cena: 3,675.000 SIT,
6. v k.o. Studeno, vl. št. 41: parc. št.
2768 travnik 5. razred v izmeri 464 m2; izklicna cena: 499.000 SIT;
Zemljišča pod 4., 5. in 6. točko so predvidena za gradnjo skladno z veljavnimi
prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti
Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo
to področje.
7. v k.o. Šmihel pod Nanosom, vl. št. 3:
parc. št. 2/2 sadovnjak 3. razred v izmeri
819 m2 in parc. št. 3 sadovnjak 3. razred
v izmeri 252 m2; izklicna cena: 1,800.000
SIT,
Občina Postojna je solastnica nepremičnine pod 7. točko v deležu do ½. S soglasjem solastnika se prodaja nepremičnina v
celoti po pogojih, ki veljajo za prodajo občinskega premoženja. Na nepremičnini je
skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine
Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje,
možna gradnja, kolikor to dopušča velikost
zemljišča.
8. v k.o. Zagon, vl. št. 52: parc. št. 1923
travnik 5. razred v izmeri 662 m2, izklicna
cena: 89.492 SIT; na zemljišču v skladu z
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veljavnimi prostorskimi akti ni predvidena
gradnja.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi:
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 100.000 SIT, razen pri
nepremičnini pod 8. točko, kjer najmanjši
znesek višanja znaša 10.000 SIT.
Izklicne cene zemljišč že vključujejo davek na dodano vrednost, pri nepremičninah,
ki zapadejo plačilu davka na promet nepremičnin, tega plača Občina Postojna.
Zemljišča pod 1. in 2. točko in od 4. do
7. točke so delno komunalno opremljena,
investitorji jih lahko opremijo sami na lastne stroške, le-ti bodo upoštevani pri odmeri
komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se investitor zaveže plačati pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Ta se bo odmeril na
podlagi veljavnih predpisov.
Za zemljišče pod 3. točko: na podlagi Sklepa o potrditvi programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Poljane Postojna (Uradni list
RS, št. 12/01) je za plačilo komunalnega
prispevka določeno 50% povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za celotno
območje, kar znaša 5.557,58 SIT za 1 m2
zemljišča na dan 31. 12. 2004. Znesek se
mesečno revalorizira z uporabo povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga
objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo
in IGM. Komunalni prispevek lahko investitor plača v dveh obrokih – polovico zneska
pred izdajo gradbenega dovoljenja, revaloriziran preostanek pa v enem letu po prvem
plačilu. V obravnavanem območju je delno
zgrajena komunalna infrastruktura, ki je bila
potrebna za priključitev že zgrajenih stanovanjskih blokov ob Ljubljanski cesti v Postojni na obstoječe komunalno omrežje. Roki so
določeni v programu opremljanja stavbnih
zemljišč za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture, dela bodo zaključena
v skladu s programom opremljanja stavbnih
zemljišč do konca leta 2005.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju,
vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed
njenih članic in ﬁzične osebe, ki izkažejo,
da so državljani Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele), ki jo bodo dražili,
na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Neuspelim
dražiteljem se bo varščina vrnila v roku 8 dni
po opravljeni javni dražbi brez obresti.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po prejemu pogodbe oziroma po prejemu obvestila
občine, v primeru, da sestavi notarski zapis
pogodbe notar. Kupnino je kupec dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se
mu ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži.
Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25–
27, ali na tel. 05/728-07-86; ogled lokacij je
mogoč po predhodnem dogovoru.

Št.

Javna dražba bo v četrtek, 10. 3. 2005
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna.
Občina Postojna

Razpisi delovnih
mest
Ob-4483/05
Preklic
javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca
– vodje pravne službe, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 11-13 z dne 11. 2.
2005.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 181-00-6/2005-3
Ob-4722/05
Popravek
V Uradnih objavah Uradnega lista RS,
št. 11-13 z dne 11. 2. 2005, je bilo na podlagi drugega odstavka 191. člena, drugega
odstavka 57. člena in tretjega odstavka 33.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02) in sklepa Uradniškega sveta,
številka 9064-51/2004-1 z dne 20. 1. 2005,
objavljeno besedilo javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za
obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo
Republike Slovenije. Naknadno je bilo ugotovljeno, da je bila v drugem odstavku besedila javnega natečaja pomotoma dodana
šesta alineja, da morajo kandidati k prijavi
z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila
o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Kandidate obveščamo, da navedenega
potrdila ni potrebno priložiti k prijavi, saj strokovni izpit iz upravnega postopka ni pogoj
za zasedbo položaja, kot je navedeno v prvem odstavku besedila javnega natečaja.
Ministrstvo za obrambo
Št. 122-2/2005
Ob-4199/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec v Sektorju za vzpostavitev zunanje meje EU.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
tehnične, ekonomske ali pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom;
– višja raven znanja tujega jezika;
– znanje računalniških programov s področja dela (okolje MS Word in MS Excel).
Delovno področje:
– opravljanje strokovnih nalog na projektu vzpostavitve zunanje meje EU, ki se
soﬁnancirajo iz PHARE sredstev;
– pravne naloge na projektu vzpostavitve
zunanje meje EU;
– sodelovanje pri odkupu zemljišč;
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– priprava zahtevkov in sodelovanje pri
izvedbi javnih razpisov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
– strokovno mednarodno sodelovanje in
sodelovanje z evropsko komisijo ter organizacija mednarodnih srečanj.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se dobo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo delovne knjižice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državni izpit iz javne uprave);
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz poslovanja z dokumentarnim gradivom;
– morebitna potrdila o znanju za delo z
osebnim računalnikom.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 2 leti s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo izbrani kandidat
opravljal v prostorih Servisa skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec, številka 122-2/2005« na naslov: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni od dne objave v Uradnem listu RS
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
O izbiri kandidata bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Špela Intihar, zaposlena v Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel. 01/478-18-84.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 9/2005
Ob-4200/05
Upravna enota Postojna objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta:
svetovalec.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I., II. in III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v letu dni od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti vsa dokazila
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev za zasedbo delovnega mesta.
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Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo
se bo opravljalo na sedežu Upravne enote
Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna.
Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo do vključno
26. 2. 2005 na naslov: Upravna enota Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
Za dajanje dodatnih informacij o izvedbi
javnega natečaja je odgovorna Armida Bavec, tel. 05/728-06-30.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenih izbiri.
Upravna enota Postojna
Št. 065-1/2005
Ob-4201/05
Svet Centra za socialno delo Sevnica
razpisuje prosta dela in naloge
direktorja.
Razpisni pogoji:
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z Zakonom o socialnem varstvu
in s statutom Centra, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima končano visoko strokovno ali
univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 5 let
delovnih izkušenj ali
– ima končano višjo strokovno izobrazbo
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5
let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in
– ima opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti svoj življenjepis in programske smernice za delo Centra za socialno delo v naslednjem obdobju.
Pričetek dela 1. 8. 2005.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let.
Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili
pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Center za socialno delo Sevnica,
Trg svobode 9, 8290 Sevnica, z oznako:
»za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po objavi razpisa.
Center za socialno delo Sevnica
Ob-4312/05
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 9064-53/2004 z dne 17. 1. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za kemikalije.
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 farmacevtske, medicinske
ali druge ustrezne naravoslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
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– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati 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, 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, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Strogo tajno«.
Na predlog ministra za zdravje bo izbranega kandidata za direktorja Urada Republike Slovenije za kemikalije imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja na sedežu
organa v Ljubljani, Mali trg 6.
Direktor Urada Republike Slovenije za
kemikalije 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 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 zdravje
Št. 111-19/2005
Ob-4315/05
Na podlagi 71. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04), Ministrstvo za
pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrožnim sodnikom, ki imajo izkušnje
iz kazenskopravnega področja in ki odločajo o kazenskih postopkih, k vložitvi prijav
za dodelitev enega okrožnega kazenskega
sodnika na Ustavno sodišče RS. Predvideni
čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave tega poziva na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
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Št.

Ob-4345/05

Ob-4348/05

V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Carinska uprava RS, Carinski
urad Maribor, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Carinskem uradu Maribor:
vodja službe,
za splošne in ﬁnančne zadeve, za izvajanje nalog s področja vodenja, koordiniranja in nadziranja dela službe ter izvajanja
kontrole pravilnosti plačevanja obveznih dajatev in ﬁnančno materialnega poslovanja
carinskega urada. Delovno mesto se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III in II.
Javni uslužbenec bo opravljal naloge v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– uporaba programske opreme.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravili najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv. Za uradnike s
VII. stopnjo izobrazbe je to državni izpit iz
javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, določene v 39. členu Zakona
o carinski službi (Ur. l. RS, št. 56/99 in
57/04).
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom v
trajanju 5 mesecev.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati
z izkušnjami in poznavanjem področja, za
katerega kandidirajo (ﬁnančne in kadrovske
zadeve).
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– kopijo potrdila o izobrazbi,
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (obe potrdili bo kandidat
dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje le-teh na posameznih stopnjah izobrazbe) pošljite v 8
dneh od objave na naslov: Carinska uprava
RS, Carinski urad Maribor, Tržaška c. 49,
2000 Maribor.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na Darka Veseliča, tel. 02/297-30-12.
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Maribor

Javni zavod Lekarna Brežice, Razpisna
komisija Sveta zavoda, razpisuje na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Brežice, prosto delovno
mesto
direktorja (m/ž) Javnega zavoda
Lekarna Brežice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje razpisne pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v lekarniški dejavnosti,
– da je slovenski državljan/ka,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela Lekarne Brežice, za naslednje mandatno obdobje.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo štirih let, s soglasjem ustanovitelja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti fotokopije:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Javni zavod Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8,
8250 Brežice, s pripisom na ovojnici »za
razpisno komisijo«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Javni zavod Lekarna Brežice
Št. 122-3/2005

Ob-4446/05

Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega pripravniškega mesta za
osebo, ki bo prvič začela opravljati delo in se
bo usposabljala za opravo državnega izpita
iz javne uprave:
pripravnik v Sektorju za vzpostavitev
zunanje meje EU.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani politologi, smeri: mednarodni odnosi;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopije morebitnih potrdil o znanju
za delo z osebnim računalnikom;
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno ka-
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zen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisna izjava kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Servisa skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto pripravniško
mesto, številka 122-3/2005« na naslov: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dne objave v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri kandidata bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas trajanja pripravniške dobe (10 mesecev) s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Špela Intihar, zaposlena v Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel. 01/478-18-84.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 86/05
Ob-4454/05
Na podlagi 73. člena, v povezavi z
71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto s posebnimi
pooblastili:
delovno mesto glavne medicinske sestre SPS Pediatrična klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Generalni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro SPS Pediatrična klinika na predlog strokovnega direktorja KC in
v soglasju z glavno medicinsko sestro KC
za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana,
s pripisom »za razpisno komisijo za delovno
mesto glavne medicinske sestre SPS Pediatrična klinika«.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Su 010111/2005
Ob-4474/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2,
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Kranj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
svetnik v pravosodju – sekretar sodišča, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– svetnik v pravosodju II,
– svetnik v pravosodju I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega 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.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita
iz javne uprave in izpita iz sodnega reda,
pod pogojem, da oba izpita opravi kasneje,
državni izpit iz javne uprave najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na telefon
04/27-11-207, pri vodji skupne kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-4475/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), Okrajno sodišče v Škofji Loki, Parti-
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zanska 1/a, Škofja Loka, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega 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.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Škofji Loki, Partizanska 1/a, Škofja Loka.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Škofji Loki,
Urad predsednice, Partizanska 1/a, Škofja
Loka, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na telefon
04/27-11-207, pri vodji skupne Kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
Su 010111/2005
Ob-4476/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova
2, Kranj, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 4 prosta delovna mesta.

1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega 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.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na telefon
04/27-11-207, pri vodji skupne kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-4477/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2,
Kranj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 3 prosta delovna mesta
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
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Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega 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.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na telefon
04/27-11-207, pri vodji skupne kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrožno sodišče v Kranju

– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega 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.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Radovljici,
Urad predsednice, Gorenjska cesta 15, Radovljica, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na telefon
04/27-11-207, pri vodji skupne Kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Radovljici

Su 010111/2005
Ob-4478/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,

Svet Javnega zavoda Otroškega vrtca
Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 3240
Šmarje pri Jelšah, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom
o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 23. 4.
2005, oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela vrtca
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v
15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah,
Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, z
oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Javni zavod Otroški vrtec
Šmarje pri Jelšah
Št. 95-50/2005
Ob-4502/05
Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska
Sobota, razpisuje na podlagi 24. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica Murska Sobota, delovno mesto:
direktor (m/ž).
Za direktorja/-ico zavoda je lahko imenovan/-a kandidat/-ka na podlagi javnega razpisa, če poleg splošnih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– da predloži program dela in vizijo razvoja zavoda.
Direktorja/-ico zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja/-ice traja 4 leta in je
po preteku te dobe lahko ponovno imenovan/-a.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v roku 15 dni po tej objavi na
naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska
Sobota, z oznako na ovojnici: »Prijava na
razpis«.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e
o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja
izbranega/-e kandidata/-ke.
Svet zavoda Splošne bolnišnice
Murska Sobota
Ob-4503/05
Svet Glasbene šole Marjana Kozine,
Jenkova 1, 8000 Novo mesto, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje za funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje po Zakonu o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidati bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 29. 6. 2005.
Kandidati naj pisno prijavo z dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah in s kratkim
življenjepisom pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet
Glasbene šole Marjana Kozine, Jenkova
1, 8000 Novo mesto, s pripisom »za razpis
ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Glasbena šola Marjana Kozine
Novo mesto
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Št. 111-18/05-0515
Ob-4600/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03)
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
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. 111-14/05-0515
Ob-4601/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-15/04-0515
Ob-4602/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.
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
Ob-4708/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za naslednji prosti delovni mesti:
– podsekretar/-ka na področju turizma.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu podsekretar/-ka. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
podsekretar/-ka in sekretar/-ka.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika.
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Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnih razmerij
ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo delovne izkušnje in znanja z
vodenjem projektov ter delovne izkušnje na
področju turizma v javnem in v zasebnem
sektorju.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat/-ka ima;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a
na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo letega opraviti v letu dni od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/-kam prednost pri izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc ali na podlagi razgovora s
kandidati/-kami.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z zahtevanimi dokazili pošljete v 8 dneh
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-32-11.
– višji svetovalec/-ka na področju turizma.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka III. Naloge na tem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec/-ka I, višji svetovalec/-ka
II in višji svetovalec/-ka III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba turistične ali druge ustrezne družboslovne ali
naravoslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnih razmerij
ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat/-ka ima;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in s tri mesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na
Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo letega opraviti v letu dni od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/-kam prednost pri izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc ali na podlagi razgovora s
kandidati/-kami.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z zahtevanimi dokazili pošljete v 8 dneh
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-32-11.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 111-02-68/2004/7
Ob-4710/05
Javni natečaj, objavljen v Ur. l. RS, št.
11-13 z dne 11. 2. 2005 se zaradi tehnične
napake ponovno objavi.
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
ﬁnance na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-5/2005 z dne 12. 1. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
proračun v Ministrstvu za ﬁnance (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
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– imeti morajo univerzitetno izobrazbo 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 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. 906-2/2003
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,
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– 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 (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 ﬁnance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za proračun v Ministrstvu za ﬁnance 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 proračun v Ministrstvu za ﬁnance 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, Štefanova
2, 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 ﬁnance
Št. 111-02-61/2004/7
Ob-4711/05
Javni natečaj, objavljen v Ur. l. RS, št.
11-13 z dne 11. 2. 2005 se zaradi tehnične
napake ponovno objavi.
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
ﬁnance na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-2/2005 z dne 12. 1. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
sistem davčnih, carinskih in drugih javnih
prihodkov v Ministrstvu za ﬁnance (m/ž).
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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 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. 906-2/2003
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
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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 (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 ﬁnance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za sistem davčnih, carinskih in
drugih javnih prihodkov v Ministrstvu za ﬁnance 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 sistem
davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
v Ministrstvu za ﬁnance 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 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. 041/64-64-11. 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 ﬁnance
Št. 111-02-69/2004/7
Ob-4712/05
Javni natečaj, objavljen v Ur. l. RS, št.
11-13 z dne 11. 2. 2005 se zaradi tehnične
napake ponovno objavi.
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Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
ﬁnance na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-3/2005 z dne 12. 1. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
javno premoženje v Ministrstvu za ﬁnance (m/ž).
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 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. 906-2/2003
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.
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 ﬁnance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za javno premoženje v Ministrstvu za ﬁnance 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 javno
premoženje v Ministrstvu za ﬁnance 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, 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 ﬁnance
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Št. 111-02-67/2004/2
Ob-4713/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
ﬁnance na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-5/2005 z dne 17. 1. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
javno računovodstvo v Ministrstvu za ﬁnance (m/ž).
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 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. 906-2/2003
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 me-

Št.

stih, 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 (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 ﬁnance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za javno računovodstvo v Ministrstvu za ﬁnance 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 javno
računovodstvo v Ministrstvu za ﬁnance 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., Dunajska 156,
Ljubljana, 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
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izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-51/2004/5
Ob-4714/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) minister za
ﬁnance na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-35/2004 z dne 10. 1. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
ﬁnančni sistem v Ministrstvu za ﬁnance
(m/ž).
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 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. 906-2/2003
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
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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 (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 ﬁnance bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za ﬁnančni sistem v Ministrstvu
za ﬁnance 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 ﬁnančni
sistem v Ministrstvu za ﬁnance 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 ČrešnarPergar, 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
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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 ﬁnance
Št. 111-17/05-0515
Ob-4724/05
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 okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 10/2005

morebitna vprašanja v zvezi z izborom gradiva za sezname ter v zvezi s številom izposoj za nadomestilo lahko naslovijo na IZUM
na naslov cobisservis@izum.si. Rok za pripombe je 31. 3. 2005.
Ministrstvo bo na podlagi 9. člena Pravilnika 11. 4. 2005 na svoji spletni strani
in na spletni strani IZUM-a objavilo dokončen seznam avtorjev, ki so upravičeni do
knjižničnega nadomestila. Ta seznam, ki ga
minister za kulturo potrdi s sklepom, je dokončna podlaga za izplačilo sredstev upravičencem.
Avtorji, ki so bili v letu 2004 upravičeni
do knjižničnega nadomestila in so to pravico
uveljavili, so že vključeni v bazo podatkov,
zato bodo avtomatično prejeli obvestilo o
pripadajočem nadomestilu. Ob tem bodo
pozvani, da preverijo svoje podatke in ministrstvu sporočijo morebitne spremembe.
Ministrstvo poziva vse avtorje, ki bodo
upravičeni do knjižničnega nadomestila in
bodo prvič uveljavljali to svojo pravico, da po
11. 4. 2005, tj. po objavi dokončnega seznama, na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo »Identiﬁkacijski
obrazec« v elektronski obliki. Tako izpolnjen obrazec morajo nato izpisati in potrditi
z lastnoročnim podpisom ter ga najkasneje do 30. 9. 2005 posredovati na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo

Ob-4341/05

Ob-4511/05

Popravek
V javnem pozivu za oddajo letnih mladinskih programov v letu 2005, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 10 z dne 4. 2. 2005,
Ob-3192/05, se v točki G. doda alinea, tako
da se glasi:
Na ta javni poziv lahko predloži vlogo vlagatelj, ki ni predložil vloge na druge
javne razpise Urada RS za mladino v letu
2005, objavljene v Uradnem listu RS, št.
10 z dne 4. 2. 2005 (Javni razpis za soﬁnanciranje izvajalcev mladinskih projektov
v letu 2005, Javni poziv za soﬁnanciranje
delovanja mladinskih organizacij v političnih strankah v letu 2005, Javni razpis za
soﬁnanciranje delovanja mladinskih svetov
lokalnih skupnosti v letu 2005 in Javni razpis za soﬁnanciranje dejavnosti mladinskih
centrov in dejavnosti informiranja in svetovanja v mladinskih centrih v RS za mlade
v letu 2005).
Urad RS za mladino

Povabilo k oddaji ponudbe
Zaradi odstopa vlagatelja od vloženega
zahtevka za revizijo vabimo vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi 23. člena Zakona o javnih naročilih (ZRJN-1-UPB1), da
oddajo svoje ponudbe v skladu z že objavljenim javnim razpisom za izbiro izvajalca po
odprtem postopku za izgradnjo kogeneracije
na lokaciji TOM (v nadaljevanju: SPTE), ki
je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 135 z dne
17. 12. 2004.
Predmet javnega naročila je izvedba
SPTE na lokaciji TOM.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
1.000,000.000 SIT.
Podatki o naročniku:
Naročnik: Moja energija d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor.
Podpisnik pogodbe je direktor Kristijan
Goručan, univ. dipl. ek.
Svojo ponudbeno dokumentacijo oddajte
na naslov: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska
ulica 2, 2110 Maribor.
Predstavniki ponudnikov morajo pred
odpiranjem ponudb predložiti pisna pooblastila.
Ob nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo kogeneracije na
lokaciji TOM se spremenijo:
a) datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo;
b) datum, čas in ura javnega odpiranja
ponudb;
c) predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe.
a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do: 28. 2.
2005 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger,
soba št. 001/ pritličje.
b) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 2. 2005 ob

Št. 064/05

Ob-4604/05

Javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih
prispevkov iz naslova knjižničnega
nadomestila
Ministrstvo za kulturo RS poziva avtorje s področja knjige, glasbe, ﬁlma, ilustracije in fotograﬁje, da na spletni strani
http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih knjižnicah v letu 2004, ki so skladno s
Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. l. RS, št. 42/04; v nadaljevanju
Pravilnik) predmet knjižničnega nadomestila
za leto 2005. Avtorje pozivamo, da se v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih delih
za popravke obrnejo na najbližjo splošno
knjižnico ali (v primeru raziskovalcev) na
knjižnico, ki ureja njihovo bibliograﬁjo. Vsa
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9. uri v Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, v dvorani II. nadstropje.
c) Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 3. 2004.
Vsi zahtevani dokumenti, ki morajo biti
predloženi k ponudbi, morajo biti vezani na
novi datum odpiranja ponudb.
Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti, ter predložiti vse zahtevane
priloge.
Kontaktna oseba s strani naročnika je
Marko Hegedič, univ. dipl. inž. str., e-mail:
mhegedic@jptom.si in Franc Vindiš, univ.
dipl. prav., e-mail: franc.vindis@elektro-maribor.si.
Moja energija d.o.o., Maribor
Št. 24/05
Ob-4512/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale objavlja na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 159.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02 in 73/04), v postopku izdaje dovoljenja za izkoriščanje kamnoloma Lukovica,
na zemljiščih parc. št. 327/8 in 327/17 oboje
k.o. Lukovica ter parc. št. 485/2 in 486/2
oboje k.o. Krašnja, naslednje
javno naznanilo
1. Osnutek dovoljenja za izkoriščanje
mineralnih surovin (tehnični kamen – dolomit) na lokaciji pridobivalnega prostora z
imenom Kamnolom Lukovica (II. faza) in
poročilo o vplivih na okolje pri izvajanju del
v Kamnolomu Lukovica za povečano proizvodnjo v razširjenem območju, št. Ip – 14/98
– VS, ki ga je marca 1998 izdelalo podjetje Irgo Consulting, d.o.o., Slovenčeva 93,
Ljubljana, bosta javno predstavljena oziroma dana javnosti na vpogled in seznanitev
v prostorih Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (soba 60), od 21. 2.
2005 do 8. 3. 2005, v času uradnih ur, to je
v ponedeljkih, torkih, in sredah med 8. in 15.
uro, v petkih med 8. in 13. uro ter ob sredah
med 13. in 18. uro.
2. Javna obravnava z zaslišanjem investitorja bo opravljena dne 9. 3. 2005 ob
10. uri v sejni sobi, I. nadstropje (soba 39),
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne predstavitve nahaja v prostorih Upravne enote
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (soba
60), ali pa se v pisni obliki posredujejo Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69, Domžale,
do konca javne predstavitve, kakor tudi podajo na zapisnik, na javni obravnavi.
4. Povzetek poročila o vplivih na okolje s
sklepno oceno sprejemljivosti posega št i.c.
484-1/2002-VS:
Razširjeni del kamnoloma Lukovica
se nahaja 9,5 km vzhodno od Domžale,
1.100 m severovzhodno od naselja Lukovica, 550 m od prvih hiš naselja Lukovica in 25 km severno od magistralne ceste
Ljubljana–Celja. Leži v severovzhodnem
delu obstoječega kamnoloma oziroma na
Znojilskem griču in je vpet med potočkom
Rusov graben in magistralno cesto Ljubljana–Celje.
Investitor že več desetletij legalno izvaja pridobivanje dolomita v lastnem prido-

Št.

bivalnem prostoru kamnoloma Lukovica.
Namen investitorja je razširitev kamnoloma na severovzhodnem delu obstoječega
pridobivalnega prostora na skupni površini
3,18 ha, ki mu bo, glede na prostor in zaloge (5.323.773 m3), zagotavljala povečanje
letne proizvodnje s sedanjih 200.000 m3 na
500.000 m3/leto različnih dolomitskih agregatov.
S posegom razširitve kamnoloma bo
investitor hkrati uvedel novo, kombinirano
odkopno metodo, ki bo okolju prijaznejša in
novo sodobno strojno-tehnološko opremo,
ki bo zagotavljala minimalno inteziteto in
obseg vplivov na vse sestavine okolja v neposredni bližini obstoječega in razširjenega
dela kamnoloma.
Pridobivanje dolomita v kamnolomu Lukovica bo potekalo po znanih rudarskih odkopnih metod, s sistemom od zgoraj navzdol, v etažah. Izkop v razširjenem delu
kamnoloma se bo izvajal s kombinirano
odkopno metoda ripanja in buldoziranja ali
dobivanjem z bagrom s hidravličnim kladivom.
Po končanih delih pridobivanja bo v kamnolomu izvedena tehnična sanacija in biološka rekultivacija z ozelenitvijo površin, in
sicer tako, da bo osnovni plato izravnan,
prekrit s plastjo humusa in zasejan s travo,
vse etažne ravnine bodo pogozdene z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
Okolje ob in na obravnavani lokaciji zaradi preteklih in načrtovanih posegov ter predvidene dejavnosti na lokaciji ne bo več v
naravnem stanju.
Na podlagi obstoječega stanja okolja,
ugotovitvah ob terenskem ogledu, opravljenih in-situ meritvah, znanih podatkov o
nameravanem posegu in predvidenih tehnično-tehnoloških rešitvah, opisa in ocene pričakovanih vplivov posega na okolje,
opisa in ocene okoljevarstvenih ukrepov in
smernic, pričakovanih obremenitev ter spremenjenega stanja okolja in določilih veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov je ugotovljeno in ocenjeno, da:
– kljub velikosti nameravanega posega
ne bo prekomernega vpliva na temeljno
strukturo in osesnaženja tal, vplivi bodo v
sprejemljivih mejah zaradi zapopadenosti
enakih struktur v širšem območju krajine;
– glede na obstoječe stanje in sprejete
ukrepe za varovanje površinskih in podtalnih
voda ni nevarnosti za onesnaženje hidrosfere zaradi osnovne in spremljajočih dejavnosti v kamnolomu;
– ne glede na količine izkopa in aktivnosti, ki se bodo izvajale v in izven območja
kamnoloma, kakovost zraka v vplivnem območju ne bo bistveno poslabšala oziroma
ne bodo presežene meje emisijske in imisijske koncentracije prašnih usedlin in drugih
snovi v atmosfero, bo predvideni poseg na
omejeni površini povzročil popolno uničenje
obstoječe ﬂore in favne, vendar s tem ne bo
uničena celotna populacija določene vrste in
ne bo ogrožen nadaljnji obstoj teh vrst, saj
velikost površine gozda, predvidene za razširitev kamnoloma, v primerjavi z velikostjo
celotnega gozdnega kompleksa ne bo imel
večjega pomena, zato nameravani poseg
ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih
vrst na tem območju;
– bo z vidika hrupa vpliv največji v času
izkopa z buldozerjem in bagerjem, zaradi
izvajanja posodobljenega tehnološkega postopka dobivanja pa se obremenitev s hru-
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pom v širši okolici glede na zatečeno stanje
dobivanja z miniranjem ne bo povečala;
– ni nevarnosti za onesnaženje z odpadki, ki bodo nastajali na lokaciji kamnoloma;
– bo nameravani poseg razširitve kamnoloma v času pridobivanja imel določen
vpliv na bivalne kakovosti prostora in vidno
onesnaženost krajine, ne bo presegel mejnih vrednosti onesnaženja;
– nameravani poseg razširitve kamnoloma ne bo imel vpliva na naravno in kulturno
dediščino tega območja;
– nameravani poseg razširitve kamnoloma ne bo imel vpliva na potenciale za rabo
prostora.
Skupna ocena: izdelovalca Poročila o
vplivih na okolje za povečano proizvodnjo v
razširjenem območju kamnoloma Lukovica
je, da vse navedeno velja le v primeru, da
bo investitor oziroma izvajalec del dosledno
upošteval vse pogoje, ukrepe in smernice
v času izvajanja pridobivanja in dokončni
izvedbi sanacijskih del. Rudarski projekt za
izvajanje del mora vsebovati rešitve vseh
pogojev navedenih v tem poročilu, ki pa v tej
fazi korektno obravnava nameravani poseg
in vse njegove faze. V primeru širitve posega ali odstopanj od predvidevanega programa so možne omejitve oziroma pogoji glede
varovanja okolja, zato je potrebno za vsako tako spremembo kasneje sproti pridobiti
ustrezno novo poročilo o vplivih na okolje.
To poročilo se nanaša na izključno na povečano proizvodnjo v razširjenem območju
kamnoloma Lukovica pri Lukovici. V primeru
sprememb investitorja ali spremembe vrste
posega na obravnavani lokaciji je potrebno
pridobiti novo poročilo na okolje.
Upravna enote Domžale
Ob-4203/05
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi
19, 2390 Ravne na Koroškem, po pooblastilu lastnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana in Železarne Jesenice, d.o.o.,
Cesta železarjev 8, Jesenice, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Lastnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, prodaja: poslovne
prostore – delavnice z garažami, Ruparjeva
3, Jesenice, s pripadajočim fundusom, tlorisne površine 264 m2, na parc. št. 1223/2,
vložna št. 1853, k.o. Jesenice, za vrednost
5,500.000 SIT. Garaže so v najemu.
2. Lastnik Železarna Jesenice, d.o.o.
prodaja: zemljišče – dvorišče, tlorisne površine 644 m2, na parc. št. 1223/21, vložna št.
962, k.o. Jesenice, za vrednost 5,850.000
SIT. Zemljišče ima status zazidanega stavbnega zemljišča.
Obe nepremičnini se zaradi funkcionalnosti prodajata skupaj.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti obseg odkupa ter ponujeno ceno in predložiti potrdilo o vplačati varščini v višini 10%
vrednosti nepremičnin na transakcijski
račun Stanovanjskega podjetja d.o.o., št.
20470-0018512595. Plačilo kupnine mora
biti izvršeno v roku do 2 meseca po podpisu
kupoprodajne pogodbe.
Vse stroške prodaje nepremičnin in prenosa pravic na kupca, davke, takse, stroške
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prodaje pooblaščencu v višini 1,5% prodajne vrednosti in drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Nepremičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Ta objava ne zavezuje prodajala, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Lastnika se bosta o izbiri ponudnika odločila v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo dobili
vrnjeno varščino brez obresti v roku 8 dni po
izbiri ponudnika.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo
pogodba razveljavljena, varščina pa ne bo
vrnjena.
Rok za zbiranje ponudb je 14 dni od
objave.
Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Stanovanjsko podjetje d.o.o., izpostava Meting, Industrijska cesta 2a, 4270
Jesenice, z oznako »Ponudba po razpisu
01/05 – Ne odpiraj«.
Vse informacije o nepremičninah in možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 04/583-65-69.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.
Št. 361-1/2005-1
Ob-4202/05
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št, 12/03), 7. člena Statuta Občine Puconci
(Ur. l. RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02)
in sklepa 17. seje Občinskega sveta Občine
Puconci z dne 10. 6. 2004 objavlja Občina
Puconci
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
2. Predmet javne ponudbe: Poslovni
prostor – gostišče Španova domačija, Moščanci št. 68, z uporabnim dovoljenjem za
opravljanje gostinske dejavnosti, v skupni
izmeri 373,89 m2 – s souporabo določenih
prostorov z družbo Naša vas d.o.o., zgrajenega na zemljišču s parc. št. 520 k.o.
Moščanci.
3. Poslovni prostor se da v najem za
nedoločen čas. Izhodiščna najemnina je
120.000 SIT mesečno. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne.
Najemnik je dolžan odkupiti drobni inventar, last družbe Naša vas d.o.o., Moščanci 68.
Najemnik ima pravico neovirano zasedati poslovne prostore, kot da bi bil njihov
lastnik.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne ponudbe: vrsta pravnega posla je najemna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v petnajstih dneh po zaključku javne
ponudbe.
5. Pogoji za udeležbo pri najemu poslovnega prostora na podlagi javne ponudbe:
– ponudbo za najem poslovnega prostora lahko dajo pravne osebe in samostojni
podjetniki s sedežem na območju Republike
Slovenije,
– pisna ponudba mora vsebovati: naziv
najemnika in njegov točen naslov; ponujeni
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znesek najemnine in program poslovanja
(za nadaljnji 2 leti),
– ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednja dokazila: potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih; izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki pa priglasitveni list; o pozitivnem
rezultatu poslovanja za preteklo leto in da
nima oziroma ni imel v zadnjem letu dni
blokiran račun.
6. Postopek:
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora«, na hrbtni
strani pa mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja;
– ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte, nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala, o izbiri najugodnejšega ponudnika pa
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
zaključka razpisa;
– o prevzemu poslovnih prostorov bo sestavljen zapisnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da po
pregledu ponudb ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov. V primeru, da izbrani
ponudnik ne sklene najemne pogodbe pa
najemodajalec pozove k podpisu pogodbe
naslednjega najugodnejšega ponudnika.
Interesenti za najem poslovnega prostora dobijo vse informacije na Občinski upravi občine Puconci, Puconci 80 ali po tel.
02/545-91-00.
Občina Puconci
Ob-4595/05
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji z dne 1. 12. 2003 in na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
telefon 01/89-62-770, faks 01/89-62-773.
II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Enosobno stanovanje št. 17 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 12 v Litiji, površina 47,46 m2, parc. št.
137/34 k.o. Litija, izhodiščna cena 6,250.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor potopka z dne 25. 10. 2004),
2. Enosobno stanovanje št. 17 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica
16 v Litiji, neto tlorisna površina 48,25 m2,
parc. št. 127/32 k.o. Litija, izhodiščna cena
6,461.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
3. Dvosobno stanovanje št. 23 v IV.
nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica
Luke Svetca 1 v Litiji, neto tlorisna površina
45,22 m2, parc. št. 127/28 k.o. Litija, izhodiščna cena 5,475.000 (po sklepu komisije
za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
4. Dvosobno stanovanje št. 4 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
3 v Litiji, neto tlorisna površina 58,17 m2,
parc. št. 127/35 k.o. Litija, izhodiščna cena

7,350.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
5. garsonjera št. 28 v mansardi večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
3 v Litiji, neto tlorisna površina 25,04 m2,
parc. št. 127/35 k.o. Litija, izhodiščna cena
3,178.089 (po sklepu komisije za vodenje
in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
6. Dvosobno stanovanje št. 13 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 5 v Litiji, neto tlorisna površina
55,93 m2, parc. št. 120/34 v k.o. Litija, izhodiščna cena 6,750.000 SIT (po sklepu
komisije za vodenje in nadzor postopka z
dne 25. 10. 2004),
7. Dvosobno stanovanje št. 15 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 5 v Litiji, neto tlorisna površina
58,19 m2, parc. št. 120/34 k.o. Litija, izhodiščna cena 6,900.000 SIT (po sklepu
komisije za vodenje in nadzor postopka z
dne 25. 10. 2004),
8. Dvosobno stanovanje št 5 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca
1 v Litiji, neto tlorisne površine 58,58 m2,
parc. št. 127/28, izhodiščna cena 7,050.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
9. Dvosobno stanovanje št. 6 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 8 v Litiji, neto tlorisne površine
59,71 m2, parc. št. 124/4, izhodiščna cena
8,325.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
10. Dvosobno stanovanje št. 9 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine
57,79 m2, parc. št. 120/32, izhodiščna cena
7,425.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
11. Enosobno stanovanje št. 2 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti
4 v Litiji, neto tlorisne površine 35,12 m2,
parc. št. 120/33, izhodiščna cena 4,950.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
12. Dvosobno stanovanje št. 26 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 6 v Litiji, neto tlorisne površine 48,71 m2,
parc. št. 127/32, izhodiščna cena 6,947.016
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
13. Trisobno stanovanje št. 17 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 8 v Litiji, neto tlorisne površine 72,23 m2,
parc. št. 120/33, izhodiščna cena 9,935.644
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
14. Garsonjera št. 1 v pritličju večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 6 v Litiji, neto tlorisne površine 25 m2, parc. št.
127/32, izhodiščna cena 3,825.000 SIT (po
sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
15. Dvosobno stanovanje št. 16 v mansardi večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 2 v Litiji, neto tlorisne površine
47,49 m2, parc. št. 120/31, izhodiščna cena
5,400.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
16. Dvosobno stanovanje št. 13. v IV.
nadstropju večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 16 v Litiji, neto tlorisne površine 58,21 m2, parc. št. 127/32, izhodiščna
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cena 7,876.873 SIT (po sklepu komisije za
vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
17. Dvosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine
48,35 m2, parc. št. 120/32, izhodiščna cena
6,037.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
18. Enosobno stanovanje št. 8 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 2 v Litiji, neto tlorisne površine
35,69 m2, parc. št. 120/31, izhodiščna cena
4,875.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
19. Dvosobno stanovanje št. 12 v III.
nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica
solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine
57,70 m2, parc. št. 120/32, 6,525.000 SIT
(po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004).
Vsa stanovanja, ki so predmet prodaje,
so oddana v najem, torej so zasedena. Najemniki stanovanj imajo sklenjene najemne
pogodbe za nedoločen čas. V primeru prodaje stanovanja jim gredo pravice po 107.
in 177. členu veljavnega stanovanjskega
zakona. Postopek vpisa v etažno lastnino v
večstanovanjskih stavbah še ni končan.
III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
1. Prodajalec je vezan na ponudbo
30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe.
2. Stanovanja so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje
nobenih poroštev glede kakovosti ali za
stvarne ali pravne napake.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja bo
najugodnejši ponudnik – kupec urejal s sedanjim najemnikom stanovanja.
4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo najugodnejšemu
ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik
– kupec mora plačati tudi vse druge dajatve
in stroške kot so: strošek cenitve stanovanja, sestava kupoprodajne pogodbe, notarski stroški, strošek vknjižbe lastninske
pravice v zemljiško knjigo, takse).
5. Najugodnejši ponudnik – kupec je
dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo
v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o
ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če
izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v preje navedenem
roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina
zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji.
Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe
mora biti opravljena najkasneje v desetih
dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
Prodajalec in kupec se lahko dogovorita,
da tudi zapis pravnega posla opravi notar
istočasno z overitvijo.
6. Najugodnejši ponudnik – kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri
Litiji, številka TRR 01394-0100000193 pri
Banki Slovenije, pri čemer se položeno
jamstvo za resnost ponudbe všteje v kupnino. Dokončno plačilo celotne kupnine v
roku, ki je določena je bistvena sestavina
pravnega posla.
7. Če najugodnejši ponudnik (kupec) v
roku, ki je določen v točki 5 ne sklene ku-
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poprodajne pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki je
določen v točki 6., ima prodajalec pravico
odstopiti od sklenitve pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev. V obeh navedenih primerih iz prejšnjega stavka prodajalec zadrži vplačano jamstvo za resnost ponudbe.
8. Kupec izkazuje do izvedbe etažnega vpisa stanovanja lastništvo stanovanja
s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim
dovolilom.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
za stanovanje in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne
ponudbe.
10. Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stanovanj s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanj:
1. Pri prodaji stanovanj na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom jamstva za resnost ponudbe v
višini 5% od izhodiščne cene.
2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo
stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj,
ulica in hišna številka, številka stanovanja
in etaža, ponujena cena). Ponudnik mora
ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačilu jamstva za resnost
ponudbe in priložiti celotno številko transakcijskega računa za primer vračila plačanega jamstva za resnost ponudbe (ime
banke, številka banke),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema stanovanja (za najemnika
stanovanja, ki je predmet prodaje),
– fotokopija potrdila o državljanstvu (za
ﬁzične osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– identiﬁkacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko
številko,
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema
pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne
bi kot najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne pogodbe ali če bi odstopil od že
sklenjene kupoprodajne pogodbe.
V. Postopek:
1. Upoštevali bomo podpisane pisne
ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti
in pravilno označeni kuverti do vključno
dne 8. 3. 2005 do 10. ure na naslov: Javno
podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta
15. Na kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj!
Ponudba za nakup stanovanja«. Odpiranje
zbranih ponudb bo dne 8. 3. 2005 z začetkom ob 12. uri na sedežu Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija
d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta 15.
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2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele
ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb.
Če bosta za posamezno stanovanje
prispeli dve ali več ponudb in če bo med
temi tudi ponudba sedanjega najemnika
stanovanja, Občine Litija ali Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, bodo
imeli prednost pri nakupu stanovanja sedanji najemniki stanovanja, občina Litija in
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ne
glede na višjo ponujeno ceno drugih ponudnikov.
V primeru, da sedanji najemnik stanovanja, Občina Litija ali Stanovanjski sklad
republike Slovenije ne bodo predložili ponudbe, bo prodajalec ponudnike, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina
ponujene kupnine ob izpolnjevanju vseh
drugih pogojev) pozval k dopolnitvi ponudbe in bo nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
VII. Pridobivanje informacij
Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo stanovanj, ogledom stanovanj, pregledom cenitvenega poročila in obrazce izjav,
zainteresirani ponudniki dobijo na Javnem
podjetju Komunalno stanovanjskem podjetju Litija d.o.o., Litija, Ponoviška cesta
15, tel. 01/890-00-13, vsak delovni dan od
9. ure do 11. ure.
Občina Šmartno pri Litiji

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-52/2004
Ob-4204/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 9. 2.
2005 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da je
koncentracija družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Vojkova 1, Deskle (v
nadaljevanju: Salonit), in Kema Puconci, kremen in gradbeni materiali, d.d.,
Puconci 109, Puconci (v nadaljevanju:
Kema), skladna s pravili konkurence in da ji
Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe
Salonit v družbi Kema, s čimer bo družba
Salonit pridobila možnost izvajanja nadzora
nad družbo Kema.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu proizvodnje in
prodaje gotovih malt, gradbenih lepil, cementa, peska in apna je Urad ugotovil, da v
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zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-1/2005
Ob-4318/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 10. 2.
2005 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/1999 in 37/04; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je priglašene koncentracije družb
1. Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana in
Energetski servis E.S., d.o.o., Roška cesta 2/a, Ljubljana,
2. Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana in
Energetski servis, d.o.o., Roška cesta
2/a, Ljubljana,
3. Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana in
E.D.T., d.o.o., Ulica stare pošte 2, Koper,
skladne s pravili konkurence in da jim
Urad ne bo nasprotoval.
Družba Iskra je 27. 12. 2004 na podlagi
pogodbe o prodaji dela poslovnega deleža
v družbi E.S., pogodbe o prodaji dela poslovnega deleža v družbi Energetski servis in
pogodbe o prodaji dela poslovnega deleža v
družbi E.D.T. pridobila v omenjenih družbah
po 51% lastniški delež. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alinee
drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Ob upoštevanju stanja na trgu dimnikarskih storitev, zlasti visoke stopnje regulacije
le-tega, Urad ugotavlja, da koncentracija ne
predstavlja nevarnosti ustvarjanja oziroma
krepitve prevladujočega položaja, ki bi pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-4458/05
Popravek
NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje, podjetje je izdajatelj tednika Novi tednik
in radia Radio Celje. Oba medija se ﬁnancirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.
Struktura kapitala:
– Atka prima – 30%,
– Srečko Šrot – 17,63%,
– Anica Šrot Aužner – 12,42%,
– Atka d.o.o. – 7,80%,
– Zdenka Batistič – 6,43%,
– zaposleni in bivši zaposleni –
25,72%.
Št. 0902/05
Ob-4205/05
Ime medija: Revija X.
Izdajatelj: Uniplet Seme k.d., C. v Bevče
13, 3320 Velenje.
Lastnika: komanditist: Seme Gregor, C.
v Bevče 13, Velenje, komplementar: JamerSeme Jožica, C. v Bevče 13, Velenje.
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Ob-4206/05
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut
Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica Bratov Babnik
82, 1000 Ljubljana.
Viri ﬁnanciranja medija: medij se ﬁnancira z naročnino, prodajo v kolportaži (preko
distributerja) in s trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: medij je v 100-odstotni
lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o., Ljubljana.
Razvid medijev: medij »Svet Nepremičnin« je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno
številko 78.
Ob-4207/05
Ime javnega glasila: Radio Energy.
Izdajatelj: Puntar d.o.o., Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Puntar Marinka, Anke Salmičeve 73, 8273 Leskovec pri
Krškem 100%.
Direktorica: Marinka Puntar.
Ob-4208/05
Ime medija: Unikat, Loški utrip.
Izdajatelj: Freising d.o.o., Mestni trg 20,
Škofja Loka.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež: Franci Bogataj, Stara
cesta 29, Škofja Loka.
Direktor družbe: Franci Bogataj.
Ob-4322/05
Ime medija: Televizija ETV.
Izdajatelj: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke
pri Zagorju 22, 1412 Kisovec.
Lastnik: EVJ Elektroprom 10%, Janez
Vidmar 90%.
Viri ﬁnanciranja: oglaševanje.
Direktor: Boštjan Vidmar, Zgornji Prhovec 2A, 1411 Izlake.
Ob-4332/05
Na osnovi 64. člena Zakona o medijih
objavlja družba Radio Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, naslednje
podatke:
a) Imena in naslovi ﬁzičnih in pravnih
oseb, ki imajo v premoženju družbe najmanj
5% deleža kapitala:
– KD Holding d.d., Celovška 206,
1000 Ljubljana – 6,16%,
– FM – Net, podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost, d.o.o., Celovška 206, 1000
Ljubljana – 20%,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 25,11%,
– Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5/IV, 1000 Ljubljana 6,14%;
b) imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo: Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.
Ob-4447/05
Medij: PinkPonk.com.
Izdajatelj: Mobitel d.d., Vilharjeva 23,
1537 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (100%
delež).

Direktor: Anton Majzelj.
Člani nadzornega sveta: Vončina Libor
– predsednik, Mitič Dušan – podpredsednik,
Vojsk Matija, Zupančič Miro, Metelko Ana.
Ob-4509/05
1. Ime medija: Antena, Ljubezenske
zgodbe, Antenin horoskop, Pavlihova
pratika, Omama.
2. Izdajatelj: Pavliha, časopisna dejavnost, komuniciranje in trženje, d.o.o., Zvonarska ulica 1, 1000 Ljubljana.
3. Fizične in pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic so:
Tribuna trade d.o.o., Lazar Dušan, Class I.
d.o.o., Aljančič Ernest, Centerkontura d.o.o.,
Karl Destovnik, vsi iz Ljubljane.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe je Karl Destovnik.
Ob-4510/05
Emzin zavod za kreativno produkcijo,
Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: direktor zavoda Emzin: Rok Zavrtanik,
strokovni svet Emzina: Metka Dariš, Tomaž
Perme, Barbara Langerholz-Krnc, člani sveta Emzina: Diana Anđelić, Miljana Cunta,
Dušan Dovč, Sabina Obranovič, Jasna Rackov, Rok Zavrtanik.
Ob-4596/05
Ime medija: Pil, Cicido, Ciciban, Gea,
Pil Plus.
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba, d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče ﬁzične
osebe oziroma ﬁrma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet-odstotni delež kapitala ali najmanj petodstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
1. Zvon dva holding, d.d., Slovenska 17,
Maribor (delež 24,88%),
2. D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana (delež 17,32%),
3. NFD 1, delniški investicijski sklad, d.d.,
Trdinova ul. 4, Ljubljana (delež 16,74%).
Ime člana uprave izdajatelja: glavni direktor Milan Matos.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Goranka Volf, Franc Ješovnik, Ljubo
Peče, Aleksander Zorn in Damjan Švara.
Mladinska knjiga Založba d.d.
Ljubljana
Št. 18
Ob-4603/05
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Viri ﬁnanciranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Kapitalska družba PIZ, d.d., Dunajska
56, Ljubljana – 9,48%,
– NFD Holding, ﬁnančna družba, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 4 – 20,99%,
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana – 9,48%,
– Dušan Dragojević, C. maršala Tita 18,
Jesenice, – 7,26%,
– Slavko Humerca, C. Cirila Tavčarja 1a,
Jesenice – 7,64%,
– Rina Klinar, Plavški Rovt 7c, Jesenice
– 17,71%,
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– Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana –
5,22%.
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina
Klinar.

Objave
gospodarskih družb
Ob-4347/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, direktor družbe
ALFA Novo mesto d.o.o., Nahtigalova 5,
Novo mesto in direktor družbe DT d.o.o.,
Dolenje Kamence 3, Novo mesto, objavlja
obvestilo, da je bila Okrožnemu sodišču v
Novem mestu dne 22. 12. 2004, predložena pogodba o pripojitvi družbe z omejeno
odgovornostjo DT d.o.o., Novo mesto, kot
prevzete družbe k družbi z omejeno odgovornostjo ALFA Novo mesto d.o.o. kot prevzemni družbi.
Družbenikom obeh družb je na sedežu
družb omogočen pregled listin v postopku
pripojitve.
ALFA Novo mesto d.o.o.
direktor
DT d.o.o. Novo mesto
direktor

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-4459/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Horizonte družba za razvoj podjetij, d.o.o., s sedežem Teslova ulica
30, Ljubljana, dne 14. 1. 2005, ki je vpisana
v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vl. št. 1/26479/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Horizonte družba
za razvoj podjetij, d.o.o. v višini 101,388.000
SIT se zato, ker je osnovnega kapitala preveč glede na obseg poslov in druge naloge
podjetja in kapitala nadalje ni mogoče dovolj učinkovito izkoriščati, zniža za znesek
96,388.000 SIT tako, da osnovni kapital po
zmanjšanju znaša 5,000.000 SIT.
Poziva se vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe Horizonte družba
za razvoj podjetij, d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-4472/05
V zvezi z 11. sejo skupščine družbe
SKUPINE KIK Kamnik d.d., sklicano za dne
19. 1. 2005 ob 13. uri v sejni sobi uprave
družbe SKUPINE KIK Kamnik d.d., (sklic

Št.

objavljen v Ur. l. RS, št. 129 dne 3. 12.
2004), in preloženo na dan 21. 3. 2005 ob
13. uri v sejni sobi uprave družbe SKUPINE KIK Kamnik d.d., (preložitev objavljena
v Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005), uprava
SKUPINE KIK Kemijska industrija Kamnik
d.d., ponovno objavlja dnevni red 11. seje
skupščine, kot je bil že objavljen ob sklicu
dne 3. 12. 2004:
11. seja skupščine
družbe SKUPINE KIK Kamnik d.d.,
bo v ponedeljek, 21. 3. 2005 ob 13. uri
v sejni sobi uprave SKUPINE KIK Kemijske
industrije Kamnik d.d., Fužine 9, Kamnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarke.
Predlog sklepa delničarja Equity d.o.o.:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Franca Gliho.
1.3. Za preštevalki glasov se izvolita:
Metka Javornik, Sonja Zore.
1.4. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Podelitev razrešnice
Predlog sklepa delničarja Equity d.o.o.:
2.1. Skupščina delničarjev SKUPINE
KIK Kamnik d.d., podeli razrešnico za poslovanje v letu 2003 vsem članom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina delničarjev SKUPINE KIK
Kamnik d.d., podeli razrešnico za poslovanje v letu 2003 generalnemu direktorju Marku Smoletu za čas od 1. 1. do 31. 7. 2003.
3. Prevrednotenje premoženja družbe
SKUPINE KIK Kamnik d.d., in revizija prevrednotenja.
Predlog sklepa delničarja Equity d.o.o.:
3.1. Opravi se prevrednotenje celotne
aktive in pasive družbe SKUPINE KIK Kamnik d.d., po stanju na dan 31. 12. 2003.
3.2. Zaradi prevrednotenja se pri družbi
SKUPINA KIK Kamnik d.d., opravi cenitev
celotnega premoženja družbe Skupina Kik
Kamnik d.d.
3.3. Za cenilca se imenuje pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti podjetij Andrej Hartman, Močilnikarjeva 9, Ljubljana.
3.4. Uprava družbe SKUPINA KIK Kamnik d.d., je dolžna naslednji dan po sprejetju tega sklepa skleniti pogodbo o izvedbi
cenitve.
3.5. Za revizijo cenitve in prevrednotenja
se imenuje revizijska družba KPMG d.d.,
Ljubljana.
3.6. Uprava družbe SKUPINA KIK Kamnik d.d., je dolžna v roku 3 dni po sprejetju
tega sklepa skleniti pogodbo o izvedbi revizije prevrednotenja.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe: Fužine 9, Kamnik, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe osebno ali njihovi pooblaščenci
na podlagi pisnega pooblastila in zastopniki
delničarjev.
Delničarje, pooblaščence in zastopnike
prosimo, da svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure pred začetkom skupščine s predložitvijo osebnega dokumenta, pooblastila,
izpiska iz sodnega registra ali druge listi-
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ne, ki izkazuje upravičenje za zastopanje. S
podpisom potrdijo svojo udeležbo na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
SKUPINA KIK Kamnik d.d.,
uprava družbe
Ob-4597/05
Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika
Skupščine Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujem
30. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v ponedeljek, 21. 3. 2005, ob 16. uri
v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
b) Ugotovitev, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Razrešitev predsednika in člana uprave Kapitalske družbe, d.d., na podlagi sporazuma.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi sporazuma, sklenjenega
dne 14. 2. 2005, med Borutom Jamnikom,
predsednikom uprave Kapitalske družbe, d.d. in mag. Andrijano Starina Kosem,
predsednico nadzornega sveta Kapitalske
družbe, d.d., se z dnem 22. 3. 2005 Borut
Jamnik razreši s funkcije predsednika uprave Kapitalske družbe, d.d.
b) Na podlagi sporazuma, sklenjenega
dne 14. 2. 2005, med mag. Tomažem Kuntaričem, članom uprave Kapitalske družbe,
d.d. in mag. Andrijano Starina Kosem, predsednico nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d., se z dnem 22. 3. 2005 mag. Tomaž
Kuntarič razreši s funkcije člana uprave Kapitalske družbe, d.d.
3. Imenovanje začasnega predsednika
in člana uprave Kapitalske družbe, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi tretjega odstavka 247. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 s
spremembami in dopolnitvami) in prvega
odstavka 33. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., skupščina imenuje dva začasna
člana uprave, in sicer:
a) za začasnega predsednika uprave
se imenuje Tomaž Toplak;
b) za začasnega člana uprave se imenuje dr. Peter Groznik.
b) V skladu z določilom drugega odstavka 33. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., se začasni predsednik uprave in začasni član uprave imenujeta z dnem 23. 3.
2005, in sicer za čas do imenovanja novega
predsednika uprave oziroma novega člana
uprave v skladu z določili Statuta Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., oziroma najdlje za obdobje
enega leta.
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c) Primopredaja med sedanjim predsednikom uprave Borutom Jamnikom in sedanjim članom uprave mag. Tomažem Kuntaričem ter začasnim predsednikom uprave
Tomažem Toplakom in začasnim članom
uprave dr. Petrom Groznikom, se opravi
do dne 23. 3. 2005, o čemer začasni predsednik in član uprave poročata predsedniku
skupščine in predsednici nadzornega sveta
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
4. Razprava o pojasnilih uprave Kapitalske družbe, d.d. o razlogih za glasovanje na
23. redni skupščini Zavarovalnice Triglav,
d.d., dne 19. 7. 2004.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s pojasnili uprave Kapitalske družbe, d.d. o razlogih za glasovanje na 23.
redni skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d.,
dne 19. 7. 2004, s posebnim poudarkom
na kratkoročnem in dolgoročnem interesu
Kapitalske družbe, d.d., katera je uprava
posredovala članom skupščine Kapitalske
družbe, d.d., na podlagi sklepa skupščine
Kapitalske družbe, d.d., sprejetega v okviru
3. točke dnevnega reda 29. seje skupščine
Kapitalske družbe, d.d., v s sklepom predvidenem roku.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki
jih je imenovala Vlada Republike Slovenije.
Sklepčnost
Pogoj za veljavno odločanje je, da je
na skupščini prisotnih najmanj 1/2 članov
skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. do 15. ure.
Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno
po pošti.
Predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-4630/05
Direktor delniške družbe Induplati, Industrija platnenih izdelkov, d.d., Kamniška
cesta 24, Zgornje Jarše, 1230, Domžale,
sklicuje
skupščino
družbe Induplati, Industrija platnenih
izdelkov, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. 3. 2005 ob 8.30
na sedežu družbe Kamniška cesta 24, Zgornje Jarše, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in člane komisije za preštevanje glasov
se imenuje predlagane kandidate.
2. Poenostavljeno znižanje kapitala zaradi pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: zaradi pokrivanja čiste
izgube poslovnega leta v višini 395,629.000
SIT se izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala. Osnovni kapital
družbe se zniža za 395,629.000 SIT iz
1.002,316.000 SIT na 606,687.000 SIT. Po-
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enostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic, tako da
se za 1,652113857723351 obstoječih delnic
izda ena nova delnica z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in z enakimi lastnostmi, kot
so navedene v statutu družbe.
Tako znaša osnovni kapital družbe
606,687.000 SIT.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki znaša 606,687.000 SIT, se poveča s
stvarnim vložkom za znesek 66,768.000 SIT
tako, da po povečanju znaša 673,455.000
SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 673.455 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
na delnico.
Vplačilo novoizdanih delnic se izvrši s
cesijo terjatve kot stvarnih vložkov naslednjih upnikov:
– Horizont d.o.o., Vodovodna cesta 30,
2000 Maribor, matična št. 5361290, s cesijo svoje denarne terjatve do družbe Induplati d.d. v višini 12,229.908,67 SIT vplača
12.229 delnic v skupni nominalni vrednosti
12,299.000 SIT;
– Avto-Phone d.o.o., Vojkova cesta 58,
1000 Ljubljana, matična št. 5926220, s cesijo svojih denarnih terjatev do družbe Induplati d.d. v višini 2,599.056,15 SIT vplača
2.599 delnic v skupni nominalni vrednosti
2,599.000 SIT;
– Avtoakustika d.o.o., Homec, Bolkova ulica 26, 1235 Radomlje, matična št.
5580960, s cesijo svojih denarnih terjatev do
družbe Induplati d.d. v višini 51,940.579,27
SIT vplača 51.940 delnic v skupni nominalni
vrednosti 51,949.579 SIT.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Upniki morajo na novo izdane delnice
vpisati do naroka za glasovanje o prisilni
poravnavi.
Znesek 1.544,09 SIT, ki predstavlja razliko med skupno prodajno ceno delnic in
skupno vrednostjo terjatev upnikov, ki so
prenesli svoje terjatve na družbo, se vknjiži
kot presežek vplačanega kapitala.
Navedeni sklep o povečanju osnovnega
kapitala je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo predlagana prisilna poravnava, ki se
vodi nad dolžnikom pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod. opr. št. St 300/04, pravnomočno potrjena.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
realizaciji sprejetih sklepov uskladi besedilo
statuta sprejetimi sklepi.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da se
delničarji pred skupščino prijavijo tako, da
pisna prijava prispe k direktorju najkasneje
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12.
uro.
Induplati, Industrija platnenih
izdelkov, d.d., Domžale
direktor
Aleksander Jereb

Nasprotni predlog
Ob-4473/05
Uprava Skupine Kik Kamnik d.d., ob ponovni objavi dnevnega reda 11. seje skupščine tudi ponovno objavlja nasprotni predlog delničarja TP Consulting d.o.o., ki ga
je delničar družbi podal dne 10. 12. 2004
in je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 135 z dne
17. 12. 2004.
Objavljamo nasprotni predlog, ki ga je posredoval delničar TP Consulting d.o.o., in se
nanaša na 11. sejo skupščine Skupine Kik
Kamnik d.d., sklicano za dne 19. 1. 2005 ob
13. uri v sejni sobi uprave družbe Skupine Kik
Kamnik d.d., (sklic objavljen v Ur. l. RS, št. 129
dne 3. 12. 2004), in preloženo na dan 21. 3.
2005 ob 13. uri v sejni sobi uprave družbe
Skupine Kik Kamnik d.d., (preložitev objavljena v Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005).
Nasprotni predlog:
2. Podelitev razrešnice
Omenjena točka se umakne z dnevnega reda.
Utemeljitev:
Na 10. seji skupščine Skupine Kik Kamnik d.d., ki je bila dne 28. 9. 2004, je skupščina že odločala o podelitvi razrešnice tako
upravi kot nadzornemu svetu in sprejela dva
sklepa:
– sklep 3.2: skupščina delničarjev Skupine Kik Kamnik d.d., podeli razrešnico za
poslovanje v letu 2003 vsem članom nadzornega sveta, razen Marku Smoletu.
– sklep 3.3: skupščina delničarjev Skupine Kik Kamnik d.d., ne podeli razrešnice upravi – generalnemu direktorju družbe
Marku Smoletu za poslovanje v času od
1. 1. do 31. 7. 2003.
Dopolni se dnevni red s točko:
2. Imenovanje posebnega revizorja
Predlog sklepa delničarja TP Consulting
d.o.o.:
2. Za posebnega revizorja se imenuje
revizijska hiša Probitas d.o.o., Kozinova 9,
2000 Maribor.
Utemeljitev:
Na 10. seji skupščine Skupine Kik Kamnik d.d., ki je bila dne 28. 9. 2004, je skupščina sprejela sklep:
– sklep 6: skupščina delničarjev Skupine
Kik Kamnik d.d., potrdi posebno revizijo zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih.
Na navedeni seji skupščine pa posebni
revizor ni bil imenovan.
Skupina Kik Kamnik d.d.,
uprava družbe

Zavarovanja
SV 80/05
Ob-4606/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 80/05 z dne 14. 2.
2005, je bilo dvosobno stanovanje številka
B2-L2L-II-1, z dvema kabinetoma v drugem
nadstropju v prodajni površini 81 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 4,58 m2
in pripadajočima parkirnima prostoroma številka 197a in 197b v garažni kleti, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih
in napravah ter na funkcionalnem zemljišču
stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 13, Trzin, ki leži na parc. št. 111/8, k.o. Trzin, v
solasti Tomaža Bojka iz Trzina, Ljubljanska
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cesta 13 c in Martine Bojko iz Ljubljane,
Vevška cesta 24, za vsakega do ene idealne
polovice, na podlagi prodajne pogodbe številka 408/02 z dne 24. 4. 2002, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, MŠ 5446546, za
zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 93.225 CHF s pripadki.
SV 129/05
Ob-4607/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat, opr.
št. SV 129/05 z dne 14. 2. 2005, so bile nepremičnine – poslovni prostori v pritličju v
skupni izmeri 254,38 m2 in poslovni prostori
v I. nadstropju v skupni izmeri 259,04 m2, ki
se nahajajo v poslovno stanovanjski stavbi
v Mariboru, Valvasorjeva ulica 12 a, z identiﬁkacijsko številko stavbe 659/3537, zgrajeni na parc. št. 438/14, 438/15 in 438/18,
katastrska občina Tabor; last dolžnika – zastavitelja Cautus d.o.o. do celote, na podlagi podajne pogodbe z dne 23. 12. 2004,
sklenjene med njim, kot kupcem ter med
Novus d.d. kot prodajalcem, zastavljene v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Cautus d.o.o., v višini 48,500.000 SIT
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 28. 12. 2014, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 181/2005
Ob-4608/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 181/2005 z dne 4. 2.
2005, je stanovanje številka 6, v pritličju
stanovanjske stavbe v Kranju, na naslovu
Ulica Gorenjskega odreda 10, ki stoji na
parc. št. 167/1 k.o. Huje, skupaj v izmeri
49,2 m2, last zastaviteljev Danice Uršič in
Tončka Uršiča, vsakega do ½, oba Ulica
Gorenjskega odreda 10, Kranj, na temelju prodajne pogodbe št. 70/93, sklenjene
27. 1. 1993 s prodajalcem Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, Naklo, p.o., dodatka h
kupoprodajni pogodbi, sklenjenega 12. 6.
2003, s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije ter izjave Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije z dne 3. 1. 2005, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, matična številka
1430564, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 38.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno
mero v višini, ki trenutno znaša 6,218%,
z odplačilom v 180 zaporednih mesečnih
anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 325,16 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila in zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je
vsakega prvega v mesecu, od katerih prva
zapade v plačilo dne 1. 4. 2005, zadnja pa
dne 1. 3. 2020.
SV 57/05
Ob-4609/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 57/05 z dne 10. 2. 2005, je
bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 15, stoječe na parc. št. 132/5
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 52,66 m2,
last zastavitelja Saša Gašperina, na podlagi darilne pogodbe z dne 14. 1. 2005, za-
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stavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.000
EUR s pripadki.
SV 59/05
Ob-4610/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 59/05 z dne 14. 2. 2005,
je bilo stanovanje št. 16, ki se nahaja v
tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70 C,
stoječe na parc. št. 1321/6 k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 50,11 m2, last zastavitelja Igorja Periča, na podlagi pogodbe za prodajo
stanovanja z dne 23. 1. 2005, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 46.000 EUR s pripadki.
SV 71/05
Ob-4611/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 71/05 z dne 11. 2. 2005,
je bilo stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Hrušica 58 E,
Hrušica, stoječe na parc. št. 323/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 46,98 m2, last zastavitelja TA 5EK, d.o.o. z Jesenice, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 12. 2004, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d.,
matična številka 5092221, Pristaniška 14,
Koper, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pripadki.
SV 79/05
Ob-4612/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 79/05 z dne 14. 2. 2005,
je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24, stoječe na
parc. št. 1762 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
46,83 m2, last zastavitelja Zorana Vranješa,
na podlagi pogodbe za prodajo stanovanja
z dne 4. 2. 2005, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki.
SV 80/05
Ob-4613/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 80/05 z dne 14. 2. 2005,
je bilo stanovanje št. 16, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 74, stoječe na
parc. št. 489/3 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
67,88 m2, last zastaviteljev Borisa Barbariča
in Alenke Barbarič, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe za prodajo stanovanja z dne
4. 2. 2005, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
29.000 EUR s pripadki.
SV 104/05
Ob-4614/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 104/05, z dne 10. 2.
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2005, je nepremičnina, garsonjera št. 7,
v skupni izmeri 25,02 m2, s pripadajočo
kletno površino v izmeri 2 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Prekmurska ulica 48, stoječe na
parc. št. 203, vpisani pri vl. št. 2506, k.o.
Tezno, ki je do celote last Marjane Lindner,
stan. Glavni trg 22, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 2001
in prodajne pogodbe z dne 26. 8. 2003,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Strass-Spielfeld, registrirana zadruga z
omejeno odgovornostjo, Hauptstrasse 59,
8472 Strass, Republika Avstrija, 1870793,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Marjane Lindner, stanujoče Glavni trg
22, Maribor, do najvišjega zneska 80.000
EUR s pripadki.
SV 294/2004
Ob-4615/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar, opr.
št. SV-294/2005 z dne 9. 2. 2005 je bilo
trisobno stanovanje št. 6, v 2. nadstropju
stanovanjske hiše, v skupni izmeri 80,50 m2,
na naslovu Prištinska ul. 10, Ljubljana, s
pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih zgradbe, ki stoji na parc.
739/3, k.o. Štepanja vas, last Martinovič
Slavke, Prištinska ul. 10, Ljubljana, EMŠO
2010974505315, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 7. 2000, sklenjene s prodajalko Martinovič Ano, Prištinska ul. 10,
Ljubljana, zastavljeno v korist kreditodajalke
Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7,
A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 147.000
EUR, s pripadki.
SV 184/2005
Ob-4616/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 184/2005 z dne
10. 2. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
številka 2 v izmeri 75,37m2, v mansardi poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu
Na trati 003 v Mariboru, ki stoji na parceli
številka 953/2, vložna številka 900, katastrska občina Brezje, s solastniškim deležem
na skupnih delih poslovno stanovanjske
stavbe, last dolžnika in zastavitelja Križanec Martina, EMŠO 0209969500112, stanujočega Maribor, Na trati 003, do 1/1, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 7.
2004, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, matična
št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9.000.000 SIT.
SV 185/2005
Ob-4617/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 185/2005 z dne
10. 2. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
številka 8 v izmeri 65,63 m2, v I. nadstropju
poslovno stanovanjske zgradbe na Prvomajski 025 v Mariboru, ki stoji na parceli
številka 382, 392/3, 2760/6, 373/9 in 383/1,
katastrska občina Tezno, s solastniškim deležem na skupnih delih, ki služijo poslovno
stanovanjski stavbi kot celoti, last dolžnikov in zastaviteljev Šavora Branka, EMŠO
2804970500064, stanujočega Maribor, Prvomajska ulica 025, do 1/2 in Simone Koser
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Šavora, EMŠO 2505974505128, stanujoče
Maribor, Prvomajska ulica 025, do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10.
2004, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, matična
št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,812.481,14 s pripadki.
SV 187/2005
Ob-4618/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 187/2005 z dne
10. 2. 2005, je bilo dvosobno enosobno
stanovanje številka 2, v izmeri 47,06 m2,
v mansardi poslovno stanovanjske zgradbe v Framu, Fram 046 A, ki stoji na parceli številka 75/1 in 99/25, vložna številka
954, katastrska občina Fram, s solastniškim
deležem na skupnih delih poslovno stanovanjske stavbe, last dolžnice in zastaviteljice Manice Borko, EMŠO 0704971505319,
stanujoče Fram 046 A, Fram, do 1/1, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4.
2004, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, matična
št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,623.162,94 SIT s pripadki.
SV 199/2005
Ob-4619/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 199/2005 z dne
11. 2. 2005, je bilo stanovanje številka 1 v
izmeri 66,77 m2, v mansardi poslovno stanovanjske zgradbe v Framu, Fram 046 A,
ki stoji na parceli številka 75/1 in 99/25,
vložna številka 954, katastrska občina Fram,
s solastniškim deležem na skupnih delih
poslovno stanovanjske stavbe, last dolžnika in zastavitelja Čolnik Boruta, EMŠO
2201979500249, stanujočega Fram 046 A,
Fram, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 2004, sklenjene s Pošto
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,152.000 SIT
s pripadki.
SV 198/2005
Ob-4620/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 198/2005 z dne
11. 2. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
številka 5 v izmeri 60,30 m2, v mansardi poslovno stanovanjske zgradbe v Račah, Ljubljanska cesta 014, ki stoji na parceli številka
2540/2, vložna številka 1887, katastrska občina Rače, s solastniškim deležem na skupnih delih poslovno stanovanjske stavbe, last
dolžnice in zastaviteljice Martine Čoprež,
EMŠO 1301980505409, stanujoče Rače,
Ljubljanska cesta 014, do 1/1, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 2004,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, matična
št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,850.232,23 SIT s pripadki.
SV 197/2005
Ob-4621/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
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iz Maribora, opr. št. SV 197/2005 z dne
11. 2. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
številka 3 v izmeri 69,40 m2, v mansardi
poslovno stanovanjske zgradbe na naslovu Pernica 8/h, Pernica, ki stoji na parceli
številka 87/16, vložna številka 366, katastrska občina Pernica, s solastniškim deležem na skupnih delih, ki služijo poslovno
stanovanjski stavbi kot celoti, last dolžnika in zastavitelja Leben Damijana, EMŠO
2301971500082, stanujočega Pernica 8/h,
Pernica, do 1/1, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 4. 2004, sklenjene s Pošto
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,323.493,88
SIT s pripadki.
SV 196/2005
Ob-4622/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 196/2005
z dne 11. 2. 2005, je bilo dvosobno stanovanje številka 2, v izmeri 58,77 m2, v I.
nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Pernica 008 H, ki stoji na
parceli številka 87/16, vložna številka 366,
katastrska občina Pernica, s solastniškim
deležem na skupnih delih, ki služijo poslovno stanovanjski stavbi kot celoti, last
dolžnikov in zastaviteljev Vogrin Andreja,
EMŠO 2511968500130, stanujočega Pernica 008 H, do 1/2 in Suzane Vogrin, EMŠO
0606973505241, stanujoče Pernica 008 H,
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 4. 10. 2004, sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor,
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010,
Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,992.051,70
SIT s pripadki.
SV 168/2005
Ob-4623/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 168/2005 z dne 7. 2.
2005, so bile nepremičnine, lokal z vhodom
iz dvorišča izmere 43,94 m2 (Skanda), lokal z vhodom iz dvorišča izmere 77,45 m2
(Mikrodata), stanovanja nad lokaloma z vhodom iz dvorišča, in sicer stanovanje Škrobar
v izmeri 55,24 m2 in stanovanje Striny v izmeri 68,49 m2 ter dvorišče v izmeri 486 m2,
kar vse se nahaja na naslovu Maribor, Partizanska 17, parcela številka 1214/1, katastrska občina Maribor-grad, ki je last družbe
K3 d.o.o., Trate 012, Zgornja Velka, matična
številka 1636898, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 27. 12. 2004, s prodajalkama Deželno banko Slovenije d.d.,
Ljubljana in Zvezo hranilno kreditnih služb
Slovenije p.o., Ljubljana, zastavljene v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d.,
Kolodvorska 009, Ljubljana, matična št.
5349907, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 28,000.000 SIT s pripadki.
SV 189/2005
Ob-4624/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 189/2005
z dne 10. 2. 2005, je bila nepremičnina,
poslovni prostor v II. nadstropju v izmeri
67,90 m2, večstanovanjske hiše v Mariboru, Partizanska cesta 1, stoječe na parc.
št. 1246, pripisane pri vl. št. 818 k.o. Ma-

ribor-grad, ki je last dolžnika in zastavitelja Bah Alojza, EMŠO 3103935500936,
stanujočega Maribor, Koseskega ulica
021, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 217-106/2004-02/03 z dne 5. 1. 2005
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 3. 2.
2005, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,050.000 SIT s pripadki.
SV186/2005
Ob-4625/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 186/2005 z dne
10. 2. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
številka 4, v izmeri 51,82 m2, v I. nadstropju v večstanovanjski zgradbi na Gosposvetski cesti 031 v Mariboru, s pripadajočim kletnim prostorom številka 4, v izmeri
4,80 m2, ki stoji na parceli številka 1564/1 in
1564/2, vložna številka 1205, katastrska občina Koroška vrata, s solastniškim deležem
na skupnih delih večstanovanjske stavbe,
last dolžnika in zastavitelja Osvald Marjana,
EMŠO 2403969500013, stanujočega Maribor, Gosposvetska cesta 031, do 1/2 in Mire
Osvald, EMŠO 2805969505644, stanujoče
Maribor, Gosposvetska cesta 031, do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
26. 5. 2004, sklenjene s Pošto Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, matična št. 5881447, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,097.726,29 SIT
s pripadki.
SV 15/05
Ob-4706/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 10. 1. 2005, opr. št.
SV-15/05, je bilo 73,86 m2 veliko stanovanje
št. 1, v prvem nadstropju stanovanjske hiše
v Rogatcu, Trg 26, stoječe na parc. št. 23/1
k.o. Rogatec, last Stabus Srečka, na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene 17. 11. 1999 s
prodajalko Kampuš Gertrud, katera je postala lastnica stanovanja na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
36101-91/3-4/2 z dne 30. 12. 1994, v zvezi
z odobritvijo pogodbe z dne 29. 10. 1999,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
3000 Celje, Vodnikova 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,500.000 SIT s pripadki.
SV 92/05
Ob-4707/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 14. 2. 2005, opr.
št. SV-92/05, je bilo 55,1 m2 veliko dvosobno stanovanje št. 4, v prvem nadstropju
stavbe Žibernik 23, prej Žibernik št. 26, Rogaška Slatina, stoječe na parc. št. 6/3 k.o.
Rogaška Slatina, last zastavitelja Levstik
Sebastijana, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene 21. 12. 2004 s prodajalcema Virant Levstik Milanko in Virant
Vladimirjem, katera sta postala lastnika
stanovanja na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene 18. 11. 1998 s Kors konfekcija
oblačil d.d. Rogaška Slatina, ta pa na podlagi pogodbe št. 1752/86, sklenjene 10. 11.
1986 s Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Šmarje pri Jelšah, zastavljeno v korist Banke Celje d.d., 3000 Celje,
Vodnikova 2, matična številka 5026121,
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za zavarovanje denarne terjatve v višini
29.500 EUR s pripadki.
SV 75/05
Ob-4723/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja,
opr. št. SV 75/05 z dne 14. 2. 2005, je bila
nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški
knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in sicer
na dvosobnem stanovanju s kuhinjo in pritiklinami, v skupni izmeri 71,52 m2, v večstanovanjski hiši Trstenjakova ulica 9, Ptuj,
ki stoji na parc. št. 1112, pripisani k z.k. vl.
št. 645 k.o. Ptuj, katerega lastnica do celote
je dolžnica Montavar Metalna Nova proizvodno, gradbeno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 1.
2002, sklenjene z Nevenko Pintarič, stanujoče Ul. 5. Prekomorske 2, Ptuj, kot prodajalko,
zastavljena v korist upnice Poštne banke Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.,
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična
št. 5620112, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 200,000.000 SIT s p.p.
SV 127/05
Ob-4845/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 127/05 z dne 17. 2.
2005, notarja Marka Finka iz Celja, je bilo
stanovanje št. 232 v izmeri 66,93 m2, v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Škapinova 15, Celje, vpisane pri vl. št. 1472,
k.o. Ostrožno, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 64-10/93 z dne 4. 10. 1993, med prodajalcem JP Komunala Celje, PE Vodovod in kupcem Razgor Angelo, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Maribor, Slomškov trg, matična številka
5706491, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 21.000 EUR s pripadki, napram dolžniku Rodas marketing d.o.o.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 233/2004-7
Os-4209/05
To sodišče je s sklepom St 233/2004
dne 3. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mirko Hribar, s.p., Stavbno kleparstvo, krovstvo in izolacije, Dalmatinova 10, Mengeš, davčna številka 79421300,
matična številka 5137951000, šifra dejavnosti 45.220, ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2005
St 281/2004
Os-4210/05
To sodišče je s sklepom z dne 13. 1.
2005 pod opr. št. St 281/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Ve-To d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana,
matična številka 5694981, davčna številka
66790662.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(13. 1. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– DRF Plus d.d., – v stečaju, Dalmatinova 2, Ljubljana,
– Toma Distribucija, Irena Kniﬁc s.p.,
Hrastje 38, Kranj,
– Ringer d.o.o., Gotska 9, Ljubljana,
– Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2,
Ljubljana,
– predstavnica delavcev Alenka Gajšek,
Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 13. 1. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2005
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St 90/2003
Os-4213/05
To sodišče je s sklepom St 90/2003 dne
9. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Doltex-Moda, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Krka
1a, Krka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2005
St 103/2004
Os-4214/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 103/2004 dne 7. 2. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Finas
Trgovina in storitve d.o.o., Gorkega 1,
Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Finas Trgovina in storitve d.o.o., Gorkega 1, Maribor – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 74.140, matična številka: 1626264.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 6. 2005 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2005

Os-4212/05

St 173/2004
Os-4215/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
173/2004 dne 7. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Oreh Komerc, Proizvodnja, trgovina in transport
d.o.o., Planica 24, Fram.
Šifra dejavnosti: 51.530, matična številka: 5626595.
Odslej ﬁrma glasi Oreh Komerc, Proizvodnja, trgovina in transport d.o.o., Planica
24, Fram – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 6. 2005 ob 11. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2005

To sodišče je s sklepom St 173/2004 z
dne 7. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Eurom, trgovina d.o.o.,
Šmartinska 152, Ljubljana – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2005

St 163/2004
Os-4216/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
163/2004 dne 7. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ivan Firšt
s.p., Ključavničarstvo, krovstvo in kleparstvo, C. Graške gore 3, Pekre.
Matična številka: 545371.
Odslej ﬁrma glasi Ivan Firšt s.p., Ključavničarstvo, krovstvo in kleparstvo, C. Graške
gore 3, Pekre – v stečaju.

St 230/2003

Os-4211/05

To sodišče je s sklepom St 230/2003 z
dne 7. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Faleone družba za trgovino in svetovanje d.o.o., Trzin, Blatnica 1
– v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2005
St 173/2004
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II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 6. 2005 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2005
St 153/2004
Os-4217/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 153/2004 dne 7. 2. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Pro-Focus, Storitveno podjetje d.o.o., Za kalvarijo 123, Maribor.
Šifra dejavnosti: 74.130, matična številka: 5512441.
Odslej ﬁrma glasi Pro-Focus, Storitveno
podjetje d.o.o., Za kalvarijo 123, Maribor
– v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, 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.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 6. 2005 ob 9.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2005
St 32/2004
Os-4218/05
I. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 32/2004 z dne 9. 2. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Biškup Dragom s.p., Zelen breg 2, Ravne
na Koroškem.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 2. 2005
St 29/2004
Os-4219/05
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Gostilna ob Dravi, Vinko Rakovnik s.p., Ožbalt 3, Ožbalt, matična številka
1772368, davčna številka 60429399.
II. Odslej se ﬁrma dolžnika glasi Gostilna ob Dravi, Vinko Rakovnik s.p., Ožbalt 3,
Ožbalt – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
11. 5. 2005 ob 10. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
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stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
od vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 2. 2005
St 16/2004
Os-4349/05
To sodišče je s sklepom št. St 16/2004 z
dne 24. 12. 2004 potrdilo prisilno poravnavo, sprejeto med dolžnikom Jutranjko Trgovino in storitve d.d., Radna 3, Sevnica
in njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– razred 1: terjatve upnikov na katere prisilna poravnava nima vpliva, in sicer ločitveni upniki, izločitveni upniki, upniki iz drugega
odstavka 160. člena ZPPSL;
– razred 2: vse ostale terjatve, ki ne sodijo v 1. razred in jih bo dolžnik poplačal v
višini 20% v nominalni višini v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi;
– razred 3: terjatve upnikov iz naslova
neplačanih obresti od prispevkov in davkov, ki so ali bodo obračunane do dneva
začetka prisilne poravnave, za katere je
po tretjem odstavku 16. člena Zakona o
ﬁnančnem poslovanju podjetij predviden
odpust.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 3. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 2. 2005
St 118/2001
Os-4351/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 118/2001 dne 2. 2. 2005 v stečajnem postopku nad dolžnikom Tami turizem d.o.o.,
Gora pri Komendi 7, Komenda, zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2005
St 267/2004
Os-4352/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 267/2004 dne 10. 2. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Matej Cerar s.p.
Montaža Cerar, Bevkova ulica 3, Dob, matična številka 1063197000, davčna številka
82407614 začelo in takoj zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2005

St 127/2004
Os-4353/05
To sodišče je s sklepom St 127/2004
dne 9. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Trias d.o.o., Dalmatinova
4, Ljubljana, matična številka 5339049,
šifra dejavnosti 11.404, davčna številka
25660454.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej 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 9. 5. 2005 ob 12.30, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2005
St 37/2004
Os-4354/05
To sodišče je s sklepom St 37/2004 dne
10. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Liberta podjetje za trgovino in
turizem d.o.o. v stečaju, Ljubljana, Brilejeva 7, ker dolžnik nima premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso oziroma le-to ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki
je bil določen za dne 13. 4. 2005 ob 12.45,
se prekliče.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2005
St 128/2004
Os-4355/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 128/2004 z dne 7. 2. 2005 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Ustanova – Fundacija Impakta, Kersnikova 2,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz registra fundacij.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2005
St 2/2003
Os-4356/05
Stečajni senat razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase dolžnika Aravto, trgovina,
transport, vzdrževanje in popravila motornih vozil d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska 29 – v stečaju, ki bo dne 4. 4.
2005 ob 13. uri, v razpravni dvorani št. 12
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v času uradnih ur pri tukajšnjem
sodišču, soba št. 413.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 2. 2005
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St 32/2004
Os-4357/05
Razpiše se narok za prisilno poravnavo, M.Center Proizvodnja in poslovne
storitve d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 1,
Ljutomer, ki bo dne 21. 3. 2005, ob 14. uri,
v razpravni dvorani št. 12, pri tukajšnjem
sodišču.
Upniki si lahko ogledajo načrt ﬁnančne
reorganizacije pri tukajšnjem sodišču v Murski Soboti, soba št. 413 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 2. 2005
St 68/2004
Os-4358/05
1. Z dnem 9. 2. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom D & M Trade d.o.o.
Partizanska ulica št. 75, Lendava, davčna
št. 84730846, matična št. 1254260000.
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 2 mesecev 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 takse za prijavo terjatve delavcev iz II. 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. 0100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100684.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 5. 2005 ob 13.30 pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
dne 9. 2. 2005 je bil nabit na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 2. 2005
St 71/2004
Os-4359/05
1. Z dnem 9. 2. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica
- Pizzerija »Ložič« Simon Rihard Kranjec
s.p. Hotiza 164, davčna št. 92774253 matična št. 1311557.
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 2 mesecev 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 takse za prijavo terjatve delavcev iz II. 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 42200-7110006-51100714.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
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5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 5. 2005 ob 13.15 pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 9. 2. 2005 nabit na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 2. 2005

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 2. 2005

St 33/2000
Os-4360/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kormetal družba za predelavo barvastih kovin, plastike in storitve d.d., Žerjav
79, Črna na Koroškem – v stečaju, se
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Kormetal Družba za predelavo barvastih kovin, plastike in storitve d.d., Žerjav
79, Črna na Koroškem – v stečaju, izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 2. 2005

Izvršbe

St 6/2005
Os-4498/05
To sodišče je s sklepom St 6/2005 dne
10. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ares Computers Družba za
sodobne računalniške rešitve d.o.o.,
Tržaška 330, Ljubljana, matična številka
5926246, davčna številka 80946763.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič 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 20. 5. 2005 ob 10.30, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2005
St 249/2004
Os-4499/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 249/2004 z dne 10. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo in
fasaderstvo Rramanaj Nexat s.p., Linhartova 35, Ljubljana, matična številka
1079000, davčna številka 27625940, šifra
dejavnosti 45.210 in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2005
St 10/2004
Os-4500/05
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Tesarstvo Oblak, Oblak Zoran
s.p., Prvenci 4 – v stečaju, razpisalo narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev za dne 5. 4. 2005, ob 8.30, soba 26/II.

In 2004/01128
Os-1384/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 9. 2003, opr. št. Ig 2003/07262, je
bil dne 6. 12. 2004 opravljen v korist upnice
Čistoča d.o.o., Ljubljanska c. 12f, Ljubljana,
rubež poslovnega prostora št. 7, v pritličju
stavbe v Ulici Cesta borcev 5, Radomlje, v
izmeri 44,5 m2, ki ni vpisano v zemljiško knjigo, last dolžnika Kej Trade Berisha k.d.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2004
In 2002/00864
Os-2424/05
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 8. 2002, opr. št. In 2002/00864, In
2002/00868, In 2002/00872, In 2002/00876,
In 2002/00880, In 2002/00884, In
2002/00888, In 2002/00892, In 2002/00896,
In 2002/00900, In 2002/00916 in In
2003/01357, je bil dne 5. 3. 2002 opravljen
v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, rubež stanovanja št.
2, v izmeri 37,42 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Hermana Potočnika 33, Ljubljana, last dolžnika
Šribar Emila, Ulica Hermana Potočnika 33,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2004
In 2003/0082
Os-2426/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2002, opr. št. In 02/01096-7, je
bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika
SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, rubež stanovanja št. 10, v izmeri 60,73 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
hiše Nussdorferjeva ulica 3, Ljubljana, ki je
last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
In 2003/00839
Os-2427/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2002, opr. št. In 02/01096-7, je
bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika
SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, rubež stanovanja št. 10, v izmeri 60,73 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
hiše Nussdorferjeva ulica 3, Ljubljana, ki je
last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
In 2003/01036
Os-2428/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 10. 2002, opr. št. In 02/01096-7, je
bil dne 9. 12. 2002 opravljen v korist upnika
SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, rubež stanovanja št. 10, v izmeri 60,73 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
hiše Nussdorferjeva ulica 3, Ljubljana, ki je
last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5824/2004
Os-339/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne
9. 11. 2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - pogodbe
o prodaji in nakupu stanovanja št. 2708
z dne 16. 11. 1971, med Gradbenim in
obrtnim podjetjem »Obnova« Celje, kot
prodajalcem in Lubej poročeno Jamnikar
Zdenko, Smrekarjeva 4, Celje, kot kupcem.
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 12, v III. etaži stanovanjske stavbe
Celje, Smrekarjeva 4, v izmeri 46 m2, s
kletjo št. 12, v izmeri 6 m2, vpisanem pri
podvložku št. E 7, k.o. Sp. Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka
Jamnikar Zdenke, Smrekarjeva 4, Celje,
ki jo po pooblastilu zastopa Supra-stan
d.o.o., Adamičeva 1, Celje, uničena oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Jamnikar Zdenke, roj. 13. 4. 1953,
Smrekarjeva 4, Celje. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237.
členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS,
št. 58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2004
Dn 2047/2004
Os-2852/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Brigite Princip, Logatec, Pavšičeva ulica
34, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 19/B z dne 25. 3. 1988, za trisobno stanovanje št. 1, v prvi etaži bloka
v Logatcu, Pavšičeva ulica 34, na parc. št.
1554/52, k.o. Blekova vas, ki še ni vpisano
v zemljiško knjigo. Prodajalec je Gradnik
Logatec, TOZD Gradnje, kupca pa Stanislav
Koželj, roj. 2. 11. 1964 in Barbara Koželj, roj.
5. 3. 1964, oba stanujoča Ljubljana, Rožna
dolina, cesta II 19.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Brigite Princip, roj. 23. 9. 1970 in Zlatka Principa, roj. 28. 3. 1971, oba stanujoča
Logatec, Pavšičeva ulica 34, za vsakega
do 1/2.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe št. 19/B z
dne 25. 3. 1988, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka za vknjižbo lastninske
pravice.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 1. 2005
Dn 2580/2004
Os-2853/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Liljane Hojsak, Logatec, Tovarniška cesta
12, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11. 1991, za stanovanje št.
3, v tretji etaži bloka v Logatcu, Tovarniška
cesta 12, na parc. št. 1611/69, k.o. Dolenji
Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Prodajalec je Gradnik Logatec, Logatec, Tr-
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žaška cesta 27, kupec pa Liljana Hojsak,
Logatec, Tovarniška cesta 12.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Liljane Hojsak, roj. 15. 5. 1964, Logatec, Tovarniška cesta 12, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11. 1991.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne
14. 11. 1991, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 1. 2005
Dn 2558/2004
Os-2854/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Terezije Pivk, Logatec, Tovarniška cesta
12, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 11. 1991, za stanovanje št.
5, v četrti etaži bloka v Logatcu, Tovarniška
cesta 12, na parc. št. 1611/69, k.o. Dolenji
Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec je Gradnik Logatec, Tržaška
cesta 27, Logatec, kupec pa Terezija Pivk,
Logatec, Tovarniška cesta 12. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Terezije
Pivk, roj. 12. 9. 1932, Logatec, Tovarniška
cesta 12, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 13. 11. 1991.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne
13. 11. 1991, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 1. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2000/1053
Os-2124/05
Okrajno sodišče v Kočevju je na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec odv. Branko
Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Miloša
Nemca, Opekarska 53, Ribnica, sedaj Ul.
bratov Židan 6, Ljubljana, zaradi izterjave
327.045,50 SIT, dolžniku postavilo začasnega zastopnika odv. Sama Vidmarja, Podjetniško naselje 1, Kočevje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo sam nastopil pred sodiščem oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 1. 2005
I 03/01121
Os-20537/04
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
Javnega jamstvenega in preživninskega
sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana, ki ga zastopa direktorica mag. Li-

lijana Madjar, zoper dolžnika Josipa Boraka,
Zg. Senarska 40, Sv. Trojica v Slovenskih
goricah, zaradi izterjave 73.425 SIT s pp
sklenilo:
dolžniku Josipu Boraku, Zg. Senarska
40, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, se v
skladu s 4. točko 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico, odv.
Matejo Zarič Bukovnik, Jurovska c. 1, Lenart
v Slovenskih goricah.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika, dokler ne bo slednji sam ali po pooblaščencu nastopil pred sodiščem oziroma,
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 18. 7. 2004

Oklici pogrešanih
N 13/2004
Os-34466/04
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku
nepravdni postopek pod opr. št. N 13/2004,
za razglasitev za mrtvo pogrešano Borštnar
Jožefo, roj. okoli 1890, nazadnje stanujočo
Veliki Hrib 14, Laze v Tuhinju.
Pogrešano pozivamo, da se oglasi, vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, pa
naj to javijo sodišču oziroma predlagateljici
Molek Antoniji, Veliki Hrib 14, Laze, v roku 3
mesecev po objavi tega oglasa, ker bo sodišče sicer po poteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 1. 12. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2366/2004
Rg-1860/05
Družba Gradbeništvo in sanacije Pelko, d.o.o., s sedežem Ljubljanska 7, Bled,
vpisana na reg. vl. št. 1/06672/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pelko
Miha, Savska cesta 50, Ribno, Bled.
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 19. 1. 2005
Srg 110/2005
Rg-2440/05
Družba BEMBIRO, Storitveno podjetje d.o.o., Škofja Loka, s sedežem Stara
Loka 30, Škofja Loka, vpisana na reg. vl.
št. 1/01958/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bergant Mira, Stara Loka 30, Škofja Loka.
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Zoper sklep družbenice 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 20. 1. 2005
Srg 1906/2004
Rg-34903/04
Družba Sava Advanced Polymers, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., s
sedežem Škofjeloška cesta 6, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/06387/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Sava,
družba za upravljanje in ﬁnanciranje, d.d., s
sedežem Kranj, Škofjeloška cesta 6.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh o objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 12. 2004
Srg 13027/2004
Rg-1720/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Baval, Trgovsko
podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Grosuplje, Spodnja Slivnica 107, ki jo zastopa
odvetnik Silvester Učakar, objavlja sklep:
Baval, Trgovsko podjetje na debelo in
drobno, d.o.o., Grosuplje, Spodnja Slivnica 107, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 21. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Bavdek Alojz, Spodnja Slivnica 107, Grosuplje, 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
397. in 396. 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 reigistra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
Srg 13335/2004
Rg-1722/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe ARP Rozina in
partner d.n.o., Šmartno pri Litiji, Mala Kostrevnica 35, objavlja sklep:
ARP Rozina in partner d.n.o., Šmartno
pri Litiji, Mala Kostrevnica 35, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Narat Dušan, Maistrova
6, Litija in Rozina Aleš, Šmartno pri Litiji,
Mala Kostrevnica 35, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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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 13556/2004
Rg-1724/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Efoto, podjetje
za spletno fotograﬁjo d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 100, objavlja sklep:
Efoto, podjetje za spletno fotograﬁjo
d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 100, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Močan Andrej, Višnja
Gora, Kriška vas 212, 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 12. 1. 2005
Srg 13502/2004
Rg-1725/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Salix d.o.o.
export-import, trgovina in zastopstvo, Ljubljana, Andreja Bitenca 68, ki jo zastopa notarka Dušica Berden iz Ljubljane, objavlja
sklep:
Salix d.o.o. export-import, trgovina in
zastopstvo, Ljubljana, Andreja Bitenca
68, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Milinkovič Žarko, Ljubljana, Chengdujska 14, 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 reigistra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
Srg 13484/2004
Rg-1748/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sipom, storitve, inženiring, zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Lepi pot 6, objavlja sklep:
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družba Sipom, storitve, inženiring,
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/17995/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Grobelšek Franci, Anglece
Ocepek 13, Ljubljana, Grobelšek Matej Matija, Angelce Ocepek 13, Ljubljana in Rekar,
Aleš, Gregorčičeva 9, 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 17. 1. 2005
Srg 13/2005
Rg-969/05
Družba Vezire, Mustafa in drugi, podjetje za trgovino in posredništvo d.n.o.,
Metelkova 7, Maribor, reg. št. vl. 1/9749/00,
katere družbenika sta Mustafa Vedat in Mustafa Sebadehin, oba Metelkova 7, Maribor,
po sklepu družbenikov družbe z dne 4. 1.
2005, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Mustafa
Vedat in Mustafa Sebadehin.
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 11. 1. 2005
Srg 97/2005
Rg-2439/05
Družba List, trgovsko in proizvodno
podjetje export-import d.o.o., Cafova 4,
2000 Maribor, reg. št. vl. 1/1892/00, katere
družbenik je Tomišič Dušan, Cafova 4, 2000
Maribor, po sklepu družbenikov družbe z
dne 14. 1. 2005, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Tomišič
Dušan.
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 20. 1. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Behadin Aliriza, Stara cesta 1, Vrhnika,
priglasitveni list, opravilna št. 25-1164/01,
izdan dne 13. 6. 2001. gnl-179560
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Cojhter Jelka, Antoličičeva 10, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1080/94,
izdan dne 2. 2. 2001. gny-179572
Dobravec Polde, Brodarska 11, Litija,
priglasitveni list, opravilna št. 23-0222/94,
izdan dne 30. 5. 1994. gnh-179614
Drnovšek Rajko Robert s.p., Černivčeva
6,
Ljubljana-Polje,
priglasitveni
list,
opravilna št. 26-96/94, izdan dne 1. 3. 1994.
gnb-179470
Gornjak Franc, Tomšičeva 82, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
49-767/95, izdan dne 29. 12. 1995.
gnb-179770
Kolmanič Jože, Ob Ribniku 13, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4789/96,
izdan dne 14. 9. 1996. gnr-179629
Osmanović Vukadin, Majcnova 2,
Mokronog, priglasitveni list, opravilna
št. 057-0508/95, izdan dne 30. 12. 1994.
gnd-179768
Pintarić Senka, Klečet 46, Žužemberk,
priglasitveni list, opravilna št. 038/3103-04,
izdan dne 6. 10. 2004. gnx-179723
Trobec Janez s.p., Španova pot
4, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
029588/0394/00-38/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gny-179772
Vohar Benjamin s.p., Meljski dol
13, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-7026/01, izdan dne 1. 6. 2001.
gnz-179771

Potne listine
Adilović Izet, Poljanska 69, Ljubljana,
potni list, št. P00413758. gnd-179593
Čižman Jure, Kosovelova 9/a, Domžale,
potni list, št. P00670842. gni-179688
Drenik Katja, Vihre 14, Mirna Peč, potni
list, št. P00391229. gnu-179576
Habjan Matej, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. P00553558. gnq-179480
Hadžipašić Nihad, Trg maldinskih
delovnih brigad 2, Ljubljana, potni list, št.
P00938690. gni-179788
Hardi Vitorović Nenad, Grablovičeva
36, Ljubljana, potni list, št. P00611427.
gnn-179466
Klančnik Bor, Škalce 42, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00749381.
gnb-179545
Korica Drago, Bezje 8, Kranjska Gora,
potni list, št. P00075747. gnh-179489
Kramar Klemen, Vihre 10, Mirna Peč,
potni list, št. P00415784. gnz-179521
Lamper Robert, Pod Lipami 36, Celje,
potni list, št. P00265861. gni-179713
Lipnik Dino, Župančičeva ulica 12,
Zgornja Polskava, potni list, št. P00250604.
gne-179817
Mahič Admir, Breznikova 71, Domžale,
potni list, št. P00288925. gnq-179880
Mihalič Vanesa, Kmečka ulica 19, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00900438.
gnu-179676
Njivar Davorin, Spodnja Ščavnica 44A,
Gornja Radgona, potni list, št. P01001430.
gnw-179574
Peroša Rudolf, Kidričeva 15, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00361003.
gnf-179666
Petelinšek Tamino, Kersnikova ulica
10, Ljubljana, potni list, št. P00574806.
gnc-179544
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Plavčak Anton, Žetale 40, Žetale, potni
list, št. P00175391. gnn-179508
Polak Romana, Zlateče pri Šentjurju
12, Šentjur, potni list, št. P00193933.
gnn-179683
Ponikvar Vesna, Stranje 17, Škocjan,
potni list, št. P00237683. gnr-179504
Sarjanović Anja, Tolminskih Puntarjev
2A, Nova Gorica, potni list, št. P00945965.
gnd-179568
Sarjanović Nikola, Tolminskih Puntarjev
2A, Nova Gorica, potni list, št. P00544438.
gne-179567
Stević Ivana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list, št. P00704146. gng-179765
Stražar Danica, Podrečje 80, Domžale,
potni list, št. P00329091. gnc-179819
Šćulac Alen, Dekani 97, Dekani, potni
list, št. P00528681. gnl-179685
Škrlep Borut, Mengeška 49, Trzin, potni
list, št. P01091632. gnd-179643
Šturm Ivan, Zatolmin 65C, Tolmin, potni
list, št. P01050406. gne-179667
Tikman Milivoj, Hrašče 141, Postojna,
potni list, št. P00593944. gnx-179823
Vanovšek Tine, Ob Koprivnici 10, Celje,
potni list, št. P00973847. gnz-179546

Osebne izkaznice
Adamovič Vesna, Bernetičeva 10,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001104564. gnx-179502
Ambrož Maja, Šmartinska cesta 135,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001571946.
gnl-179860
Ban Marko Viktor, Prule 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000230358.
gnv-179650
Bašić Mojca, Marčenkova 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000421659.
gnu-179476
Bejta Ćazim, Pobreška cesta 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001618453.
gnb-179795
Bevc Bogomir, Pucova ulica 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000626293.
gnx-179523
Bohinc Metka, Omahnova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000976960.
gnm-179759
Buh Tomaž, Černivčeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001836390.
gnn-179483
Buha Ivona, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001599623.
gnt-179527
Cafuta David, Gaberke 55, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001439586.
gns-179803
Cerar Barbka, Stanežiče 63/c, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000303712.
gnt-179552
Cerar Uroš, Grablovičeva 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000789451.
gnq-179655
Ciglar Jure, Sojerjeva 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001019474.
gnp-179506
Debeljak Karolina, Meža 154, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001544165.
gnf-179716
Dražić Lea, Krška vas 112, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 001735961.
gnr-179854

Erjavec Patrick, Prežihova ulica 8,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000267222. gng-179665
Fabriš Ferdinand, Korčetova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000446399.
gnb-179820
Gaberšek
Frančiška,
Opekarniška
ulica 9A, Radomlje, osebno izkaznico, št.
000977546. gnx-179873
Gabrovšek Branko, Celovška 147,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001755121.
gne-179792
Glamočanin Velimir, Lokovica 100/b,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 000777381.
gnu-179701
Gosar Katja, Bukovica pri Vodicah 27,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001354910.
gnf-179591
Grabner Anica, Šentilj 20, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
000501987.
gnm-179584
Grilj Claudia, Borova 6, Domžale, osebno
izkaznico, št. 000872931. gnx-179673
Grilj Maruša, Borova 6, Domžale, osebno
izkaznico, št. 000930525. gnw-179674
Hasovič Lina, Vogelna 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001678982.
gng-179840
Hočevar Felix, Prešernova cesta 22,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001032239. gnl-179585
Hribovšek Sandra, Knez dol 7,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001242630.
gng-179715
Jerman Lara, Destradijev trg 19, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001791031. gnr-179579
Kelc Rok, Goričak 25, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 001196454. gnt-179577
Kerpan Nuhanović Elizabeta, V Dolini 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000160049.
gnd-179868
Klun Egon, Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001106513.
gng-179565
Kocijančič
Jožefa,
Studenec
7,
Dob, osebno izkaznico, št. 000707707.
gnq-179830
Komel Andrej, Bilje 97, Renče, osebno
izkaznico, št. 000862386. gnj-179687
Koštomaj Alojzija, Pohorska ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 000594040.
gnb-179670
Kovač Vojko, Majaronova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001706801.
gng-179690
Kraševec
Tinka,
Bračičeva
20,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001051789.
gno-179807
Kraševec Vita, Bračičeva 20, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001813012.
gnp-179806
Kuder Božidar, Kotredež 24, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000639677.
gnr-179679
Kunstič Sašo, Kovinarsko naselje 2A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000430810.
gnj-179587
Kuster Dragotin, Zg. Žerjavci 34, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001086925. gng-179815
Kuzmanović Taurian Snežana, Delpinova
1, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000229385. gnq-179580
Levičar Ana, Cesta 1, Krško, osebno
izkaznico, št. 000354511. gnw-179699
Lovrečič Sandra, Boršt 55, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
001718362.
gnn-179583
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Lulić Omer, Vodenska cesta 30, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. AH 000034363 – za
tujca. gnv-179700
Macanović Darko, Šercerjeve brigade 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000227897.
gny-179497
Malgaj Andrej, Vrhovci, cesta X/21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001109198.
gng-179640
Malovič Viktor, Pucharjeva 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001584057.
gnh-179789
Malovrh Matej, Ovčakova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001706717.
gnn-179783
Merčnik Janez, Vrhovsko 15, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001343061.
gnb-179520
Michler Urška, Ulica Angelce Ocepkove 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000336549.
gnv-179875
Mihalič Vanesa, Kmečka ulica 19,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001668587. gnv-179675
Miklavc Simona, Pod Gonjami 35,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000982088.
gnq-179505
Miletić Marijan, Novakova 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000235376.
gnv-179800
Mlač Černe Ines, Kajuhova 5, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001291796.
gno-179582
Nagode Urška, Žažar 27/a, Horjul, osebno
izkaznico, št. 000096943. gnr-179804
Nartnik
Franci,
Polhov
Gradec
6/b, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
001333232. gnm-179559
Nedimović Dragan, Tomaj 71, Dutovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000035440.
gni-179538
Nipič Emilija, Velika Nedelja 6, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 001699509.
gnz-179671
Njivar Davorin, Spodnja Ščavnica 44A,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001117268. gnv-179575
Ogrešević Ismet, Prušnikova 89,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000258766. gnk-179561
Omerzu Tanja, Kalce 24B, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001363443.
gnj-179487
Omrzu Darko, Blanca 113, Blanca,
osebno
izkaznico,
št.
001268438.
gnz-179496
Orehov Darja, Ulica Dušana Kvedra 20,
Celje, osebno izkaznico, št. 001236276.
gno-179661
Orehov Jure, Ulica Dušana Kvedra 20,
Celje, osebno izkaznico, št. 001236333.
gnj-179662
Pahole Izidor, Pod Pohorjem 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001338815.
gnd-179618
Palčič Jože, Laze pri Borovnici 8,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000898925.
gnu-179601
Pečar Albina, Trčova 114, 2229
Malečnik, osebno izkaznico, št. 001513625.
gnp-179831
Pečenik Aljoša, Kančeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001391479.
gnb-179595
Pečenik Nika, Gallusovo nabrežje 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001391513.
gnz-179596
Petek Grega, Ribniška 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001814794.
gnm-179809

Št.

Plavčak Anton, Žetale 40, Žetale, osebno
izkaznico, št. 000582244. gnm-179509
Podhostnik Ana, Ulica Veljka Vlahoviča
73, Maribor, osebno izkaznico, št.
000483579. gny-179472
Pogačar Janez, Pot do šole 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001541855.
gnp-179656
Pohlin Matjaž, Podgorica 132, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001084472.
gnk-179761
Poženel Tatjana,
Grčarevec
5B,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000872209.
gnl-179835
Prokofjev Aleksandra, Vojkova cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000444847.
gnr-179654
Race Klavdija, Gregoriči 16A, Pobegi,
osebno
izkaznico,
št.
001258296.
gnc-179669
Rajniš Andrej, Roška 14, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001611315. gnd-179793
Rakovnik Bogdan, Gmajna 18A, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001234340.
gnh-179814
Robek Danijel, Vrhe 14, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001778194.
gni-179663
Rupnik Ivica, Beblerjeva ulica 6,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001557190.
gnd-179693
Rupnik Januš, Beblerjeva ulica 6,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001685241.
gnc-179694
Sarjanović Nikola, Tolminskih Puntarjev
2A, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001608178. gnf-179566
Slamnik Vesna, Levec 80, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001149901.
gnt-179702
Slavič Metka, Pugljeva ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001678356.
gnd-179493
Slavič Tatjana, Pugljeva ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000459981.
gne-179492
Slonjšak Slavka, Močilnikarjeva 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000739657.
gne-179796
Srečnik
Julijana,
Podljubelj
61,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000532372.
gnp-179681
Stanković
Tamara,
Zvezda
16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001402514.
gnt-179852
Starc Marija, Cesta na Markovec 15,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000406265. gnh-179689
Stražar Danica, Podrečje 80, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000413756.
gnd-179818
Sušnik
Bernarda,
Gmajnica
32,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001051600.
gnk-179586
Šergan Slavka, Jesenova Ravan 5,
Rimske Toplice, osebno izkaznico, št.
000711444. gno-179682
Škof Aljaž, Podpeška 93C, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001595000.
gnz-179850
Škof Amadej, Podpeška 93C, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001594998. gnb-179849
Škof Andrej, Podpeška 93C, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001596611.
gnc-179848
Škrlep Borut, Mengeška 49, Trzin, osebno
izkaznico, št. 001341445. gnc-179644
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Šmid Dragica, Podlubnik 108, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001450002.
gnp-179581
Štembergar Mateja, Vrhovo 17A, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000604491.
gnh-179664
Štrancar Danijela, Volčji Grad 43,
Komen, osebno izkaznico, št. 000488505.
gnt-179477
Štrekelj Petra, Vranoviči 3G, Gradac,
osebno
izkaznico,
št.
001829413.
gni-179488
Šubernik Boris, Rošnja 23, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
000681406.
gnl-179510
Titovšek Marija, Šaranovičeva 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 001043530.
gns-179703
Toplišek Stanislav, Brezno 7, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000655775.
gny-179522
Trampuš Sonja, Seničica 25, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001202401.
gnf-179841
Voljč Sebastian, Vičava 63, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001835374. gns-179578
Vraz Maks, Ulica Angelce Ocepkove 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001219313.
gnu-179876
Vukadinović Vera, Bavdkova 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00158974.
gnl-179785
Zupan Škof Andreja, Podpeška 93C,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001594997. gnd-179847
Žumer Marija, Dvorje 83, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000954775. gnz-179696
Župan Jelica, Antoličičeva 22, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000703595. gnw-179524
Župec Marko, Iška Loka 48, Ig, osebno
izkaznico, št. 000965262. gnt-179627

Vozniška dovoljenja
Adamovič Vesna, Bernetičeva 10, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 62769, reg. št. 49510.
gny-179501
Arnšek Gregor, Gunte 14, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15731. gnm-179684
Badovinac Lidija, Nad mlini 29, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 41601, izdala UE Novo mesto.
gnj-179512
Baltič Erika, Žeškova ulica 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045325, reg. št. 45672, izdala UE Kranj.
gng-179515
Bedenik Cvetko, Log 67, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 13396, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-179620
Beranič Karmen, Trniče 24A, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1278761, reg. št. 101574, izdala
UE Maribor. gnl-179710
Bergant Franc, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1871718, reg. št. 16254. gnx-179573
Bergant Tadeja, Koširjeva cesta 23,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18939, izdala UE Škofja Loka.
gnr-179604

Stran

1380 /

Št.

15-16 / 18. 2. 2005

Berko Simona, Zagrad 5/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 985677,
reg. št. 40515. gnk-179711
Bohinc Metka, Omahnova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1988129, reg. št. 248571, izdala UE
Ljubljana. gnn-179758
Božič Milenko, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2031180, reg. št. 170281, izdala UE
Ljubljana. gni-179588
Božić Vesna, Prašnikarjeva ulica 2A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1460037, reg. št. 242673. gnh-179839
Bratec Dejan, Trobni Dol 29/a,
Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2132218. gnx-179498
Brglez Boštjan, Aškerčeva 3/a, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000048937, reg. št. 19935, izdala UE
Velenje. gnl-179810
Brod Alena, Mariborska 47, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1785802. gnd-179668
Brumec Alenka, Sp. Nova vas 43,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001375979, reg. št. 16235.
gnq-179630
Buh Tomaž, Černivčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2147380, reg. št. 91490, izdala UE
Ljubljana. gnm-179484
Cafuta Nevenka, Gaberke 55, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2150967, reg. št. 19665, izdala UE
Velenje. gnt-179802
Cerar Barbka, Stanežiče 63/c, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1103951, reg. št. 173531, izdala UE
Ljubljana. gnu-179551
Cvetko Marijana, Mladinska 8, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 409536, reg. št. 5178, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-183
Čaušević Sejad, Frankovo naselje 54,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, reg. št. 21431, izdala UE
Škofja Loka. gnb-179495
Čoklec Matjaž, Zadnikarjeva ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, reg. št. S 1710633, izdala UE
255251. gno-179657
Dobaj Anton, Ob gozdu 15, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S378886,
reg. št. 3113, izdala UE Ruše. m-177
Dragičevič Sandi, Stična 76/a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
315099, reg. št. 15726, izdala UE Grosuplje.
gnq-179555
Dražić Lea, Krška vas 112, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1445580, reg. št. 17489. gnq-179855
Drčič Ivan, Semedela 83A, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 51992, reg. št. 46914, izdala UE
Koper. gnn-179858
Englert Anja, Javornik 63, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19485, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnl-179535
Erjavec Patrick, Prežihova ulica 8,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1402577, reg. št. 11579.
gnl-179610
Filipan Tina, Strossmayerjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212908, reg. št. 159000, izdala UE
Ljubljana. gne-179542
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Flis Mihaela, Dravinjska c. 45,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001689274, reg. št.
16575. gni-179763
Gaberšek
Frančiška,
Opekarniška
ulica 9A, Radomlje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S104887, reg. št. 11904.
gny-179872
Gabrijel Boštjan, Mali vrh pri Šmarju
88, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1773075, reg. št. 12284, izdala
UE Grosuplje. gnq-179530
Gašljevič Bojana, Slovenja vas 35, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S2130216, izdala UE Ptuj. gnh-179564
Golja Marko, Rojčeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1525649, reg. št. 197447. gnb-179853
Goršič Irma, Novakova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1990547, reg. št. 66320. gnh-179514
Gosar Katja, Bukovica pri Vodicah
27, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2096248, reg. št.
268701, izdala UE Ljubljana. gng-179590
Gostič Jure, Kandrše del 46, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1207319, reg. št. 11021, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnc-179569
Gros Aleksander, Vena pilona 16,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. F, reg. št. 3/4298, izdala UE Postojna.
gnh-179589
Guna Aleksandra, Slamnikarska ulica
4, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001336024, reg. št. 34401, izdala UE
Domžale. gne-179592
Herle Sabina, Finžgarjeva 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S718994, reg. št. 68728, izdala UE Maribor.
gny-179647
Jereb Miha, Ulica Franca Mlakarja 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1965388, reg. št. 265341.
gnc-179844
Jerič Franc, Dvorje 13, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S475206, reg. št. 10229, izdala
UE Kranj. gnt-179752
Jevtič Zoran, Rožnik 4, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1143631.
gns-179828
Jovanovič Boris, Ulica dr. Hrovata
1, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8364. gnz-179621
Jovanović Stanko, Bezje 10, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2151675, izdala UE Jesenice.
gns-179603
Juvan Saša, Glavni trg 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872352, reg. št. 105188, izdala UE Maribor.
gnc-179794
Kajba Zmago, Gradiška 324, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1279021, reg. št. 2578, izdala UE
Pesnica. m-195
Kidrič Slavko, Ulica Kozjanskega odreda
7, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 21577, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnp-179481
Koprivnik Renato, Močna 5A, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1467298, reg. št. 10920, izdala UE Lenart.
gnk-179536
Koren Jurij, Travniška ulica 31, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 181608.
gni-179613

Korošec Miroslav, Nanoška ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1795685, reg. št. 55642, izdala UE
Ljubljana. gnc-179519
Kraševec
Nadja,
Bračičeva
20,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1345105, reg. št. 10952, izdala UE
Cerknica. gnn-179808
Kuder Božidar, Kotredež 24, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1688233, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnq-179680
Kuhar Bernard, Šmarca, Stegne 20,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1229406, reg. št. 14030, izdala UE
Kamnik. gnf-179616
Kukovec Roman, Rogaška cesta 26,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1666357, izdala UE Ptuj. gnx-179548
Kupčič Branko, Ceršak 18, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 456637,
reg. št. 4889. m-182
Kurtuma Borko, Gradnikova 12, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BCEF, reg. št.
3429, izdala UE Nova Gorica. gnn-179608
Kuster Dragotin, Zgornji Žerjavci 34,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BFGH, št. S2119327, reg.
št. 9236. gnk-179611
Kužnik Marjan, Travniška ulica 10,
Kočevje, vozniško dovoljenje, št. S1647232,
reg. št. 16132. gnw-179499
Lapajne Robert, Leška cesta 3A, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
14060, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-179534
Laznik Gregor, Ulica 1. junija 36B,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 12538, izdala UE Trbovlje.
gnj-179862
Lukančič Marjan, Račica 13, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 1652559, izdala UE Litija. gns-179553
Luthar Charlotte, Ulica Koroškega
bataljona 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1368420, reg. št. 235005,
izdala UE Ljubljana. gnm-179634
Majstorović Zoran, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1453009, reg. št. 196117. gnk-179486
Malgaj Andrej, Vrhovci, cesta X/21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1589256, reg. št. 249616, izdala UE
Ljubljana. gnh-179639
Malovrh Matej, Ovčakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1212509, reg. št. 184348, izdala UE
Ljubljana. gno-179782
Marancina Simon, Partizanska ulica 25,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. SI 54958, reg. št. 47819.
gnv-179600
Medvešček Marko, Modrej 17, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S001729637,
izdala UE Tolmin. gno-179607
Mihelič Jan, Ozeljan 109, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 44351,
izdala UE Nova Gorica. gnh-179539
Miklavc Simona, Pos Gonjami 35,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15986, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-179500
Miklavič Marko, Beblerjev trg 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077147, reg. št. 211127, izdala UE
Ljubljana. gnj-179712
Milošič Milan, Šarhova ulica 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1851280, reg. št. 55265, izdala UE
Maribor. gnu-179801
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Mirošničenko Ivana, Tomažičeva 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S475834, reg. št. 28207, izdala UE Kranj.
gni-179563
Mirtič Mitja, Perčeva ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502807, reg. št. 245786. gnp-179556
Mušič Matevž, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1583651, reg. št. 24040, izdala UE
Kamnik. gnb-179645
Nagode Urška, Žažar 27/a, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1988977, reg. št. 153306, izdala UE
Ljubljana. gnq-179805
Nartnik Franci, Polhov Gradec 6/b,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGHC, št. S 1943259, izdala UE
Ljubljana. gnn-179558
Novak Budimir, Ob Sotli 19, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17702, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-179615
Ornig Peter, Žepovci 104, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13767, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-179549
Ovniček Tadeja, Šempeterska ulica 26,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464679, reg. št. 54127, izdala UE Kranj.
gnl-179760
Palčič Jože, Laze pri Borovnici 8,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11847, izdala UE Vrhnika.
gnt-179602
Pečenik Aljoša, Kančeva ulica 6,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEGH, št. S 1550120, reg. št. 145521,
izdala UE Ljubljana. gnc-179594
Penko Peter, Gubčeva 60, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001016185, reg. št. 8216, izdala UE Ilirska
Bistrica. gne-179867
Perc Domen, Šedina 9/b, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1923370, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-179787
Perhavc Jernej, Engelsova 1, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 51090, reg. št. 13696, izdala UE Piran.
gnk-179861
Peroša Rudolf, Kidričeva 15, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 62447, reg. št. 12773. gnp-179606
Petelinšek Tamino, Kersnikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1991153, reg. št. 256555. gnd-179543
Petrijan Petra, Hajdoše 59B, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1099886,
izdala UE Ptuj. gni-179838
Petrina Simon R., Žlebe 2C, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1213168, reg. št. 194046. gns-179678
Petrun Damijan, Sp. trg 2, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 953409, reg. št. 7904. m-170
Pinter Nenad, Rogoška cesta 9, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1492371, reg. št. 119614.
gny-179547
Podhostnik Ana, Ulica Veljka Vlahoviča
73, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 495147, reg. št. 81706, izdala
UE Maribor. gnz-179471
Pohlin Matjaž, Podgorica 132, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1758945, reg. št. 187220, izdala UE
Ljubljana. gnj-179762
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Popovič Mladen, Bobokova 19, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000608085, reg. št. 5406. gnq-179705
Posavec Katarina, Partizanska 2, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 26522, reg. št. 10810, izdala UE Piran.
gnw-179599
Poštrak Samo, Zimica 33, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 874658, reg. št. 102004, izdala UE
Maribor. gnk-179811
Prokofjev Aleksandra, Vojkova cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1943852, reg. št. 191233, izdala UE
Ljubljana. gns-179653
Pšaker Borut, Belokriška 18, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 31192, reg. št. 8444, izdala UE Piran.
gno-179757
Pugelj Boris, Stranska vas 42A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1657180, reg. št. 22079,
izdala UE Novo mesto. gnj-179612
Rupnik Ivica, Beblerjeva ulica 6, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1291972, reg. št.
11566. gnf-179691
Skrbinšek Nataša, Vrhovci, Cesta
XXX/5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1076901, izdala UE Ljubljana.
gnm-179709
Slavič Tatjana, Pugljeva ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1487672, reg. št. 244049, izdala UE
Ljubljana. gnf-179491
Slonjšak Slavka, Močilnikarjeva 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 169633, reg. št. 54442, izdala UE
Ljubljana. gny-179797
Stražar Danica, Podrečje 80, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486532, reg. št. 14530, izdala UE Domžale.
gnz-179821
Šik Liljana, Okt. rev. 18C, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 644,
izdala UE Izola. gnx-179598
Škoﬁc Petra, Triglavska 18, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1517588, reg. št. 36844, izdala UE
Domžale. gnk-179836
Šmid Grega, Rihtarovci 18, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGh,
reg. št. 14504, izdala UE Gornja Radgona.
gnr-179754
Štembergar Mateja, Vrbovo 17A, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001123181, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnq-179609
Šturm Bojana, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1855637, reg. št. 13512, izdala UE
Velenje. gnx-179698
Šuštaršič Dragica, Malo Ubeljsko 19A,
Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 10467, izdala UE
Postojna. gnq-179605
Tajč Mirjan, Pšata 21, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1641107, reg. št. 41025.
gnj-179562
Thaler Jure, Studeno 29, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 27717, izdala UE Škofja Loka.
gnz-179871
Tomše Tomaž, Vešter 11, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, reg. št. 26538, izdala
UE Škofja Loka. gnq-179755
Vrhovšek Romana, Brodnice 9, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1576744. gnr-179829
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Zajc Aljaž, Veselova cesta I/13,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1531502, reg. št. 23574, izdala UE
Grosuplje. gnb-179845
Zorko Lučka, Lendavska 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 38628.
gnf-179541

Zavarovalne police
Abram Roman, Volaričeva 26, Postojna,
zavarovalno polico, št. 250807, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnr-179533
Belič Jadran, Marezige 80/a, Marezige,
zavarovalno polico, št. 41402000260.
gns-179778
Bolmanac Zoran, Brunšvik 65, Rače,
zavarovalno polico, št. 330864, izdala
zavarovalnica Tilia. m-187
Brekovič Asmir, Zagrajškova 30,
Kranj, zavarovalno polico, št. AO 683612.
gnf-179791
Bukovec Simon, Mrtvice 4, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
00101690291,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnr-179529
Cukina Zorica, Jarčeva ulica 7A, Metlika,
zavarovalno polico, št. 1026071, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-179623
Gosar Andrej, Pregljeve 66, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1026580, izdala
zavarovalnica Tilia. gny-179597
Jambrović Josip, Ulica svobode 24,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 4684425, izdala zavarovalnica
Triglav. m-192
Jašari Vulnet, Cesta notranjskega odreda
22, Stari trg pri Ložu, zavarovalno polico, št.
AO 1361264. gnk-179636
Lokar Alojzija, Česnjevek 56, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 214954, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-179827
Lončarič Ivan, Delavsko naselje 23,
Maribor, zavarovalno polico, št. 248919,
izdala zavarovalnica Tilia. m-186
Lužnik Igor, Javornik 33, Ravne
na
Koroškem,
zavarovalno
polico,
št. 100002873, izdala zavarovalnica
Pokojninska družba A d.d.. gni-179842
Shaqiri Xhavit, Cankarjeva ulica 17,
Brežice, zavarovalno polico, št. 251694,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gni-179863
Stritar Miroslav, Rašica 24, Velike Lašče,
zavarovalno polico, št. 00947783, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-179870
Vuković Mitja, Cesta 1. maja 67, Kranj,
zavarovalno polico, št. 228087, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnj-179812
Zorko Andrej, Cankarjeva ulica 27,
Maribor, zavarovalno polico, št. Ao
101680921, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-198

Spričevala
Ajkić Mirsad, Cesta dveh cesarjev 108/d,
Ljubljana, diplomo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1990. gnh-179764
Banﬁ Darinka, Tešanovci 89, Moravske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu in 1.,
2., 3., letnika Srednje frizerske šole Maribor.
gns-179628
Ber Milan, Borova vas 28, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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živilske šole v Mariboru, izdano leta 1981.
m-194
Bolčič Tatjana, Nova pot 17, Kozina,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
in družboslovne šole v Kopru, izdano leta
1979 in 1980. gnu-179826
Bolte Darko, Zavine 6, Kisovec,
diplomo SŠEU Zagorje, leto izdaje 1986.
gnu-179651
Bolte Darko, Zavine 6, Kisovec, indeks,
SŠEU Zagorje. gnt-179652
Bosnić Melina, Ulica Hermana Potočnika
21, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
gradbena in ekonomske šole, smer tehniška
Gimnazija, izdano leta 2002. gnu-179780
Brence Drago, Starše 31, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
v Mariboru, izdano leta 1972. m-189
Brglez Sebastjan, Kettejeva 6, Izola
– Isola, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, smer
veterinarski tehnik, izdano leta 1991-1996.
gng-179865
Culetto Tanja, N.H.M. 27, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje – center, izdano leta 1995.
gnp-179631
Erman Verica, Cest na Ježah 30,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, farmacevtski
tehnik, izdano na ime Ilič Verica.
gnh-179864
Fras Liljana, Ulica 25. maja 20/a,
Prestranek, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 5. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 2001, izdano na ime Fras Lilijana.
gnx-179798
Gmajner Monika, Slovenja vas 70A, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne šole,
prodajalec. gne-179517
Gracel Črtomir, Na Lazu 8, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra v Novem mestu, št. I/GII-IV 945.
gnd-179468
Hajšek Elvina, Mizarska 35/c, Slovenske
Konjice, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4.letnika Gimnazije Celje, izdano leta
1982 in 1983. m-174
Hančič Aleš, Nad mlini 64, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1997. gnr-179704
Hartman Jože, Mladinska 2, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Center
poklicnih šol Murska Sobota, izdano leta
1963. gnw-179624
Heine Tjaša, Ljubljanska cesta 4/a,
Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1998 in
1999. gny-179822
Hercog Petra, Paradiž 89, Cirkulane,
indeks, št. 12150160410, izdala Višja
prometna šola v Mariboru. gnt-179777
Hlebš Sonja, Gramozna pot 8, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja ekonomska šola v
Ljubljani leto izdaje 1986. gnc-179494
Hrastar Petra, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2004. gnb-179570
Hrovatič Tadej, Prapretno 63/a, Hrastnik,
indeks, št. 23040045, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnn-179658
Hrvatin Matej, Korte 90/a, Izola – Isola,
spričevalo o končani OŠ Vojka Šmuc Izola,
izdano leta 1988. gno-179557
Jarni Boris, Nova ulica 62, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ
Zgornja Kungota, izdano leta 1981. m-169
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Jerina Jure, Kamnik pod Krimom 113C,
Preserje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Ljubljana, izdano leta
2002. gno-179482
Joksović Stanojka, Brodarjev trg 3,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
v Ljubljani, izdano leta 1998, izdano na ime
Đuković Stanojka. gnx-179677
Jordan Irena, Donova cesta 7 B,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992 in 1993.
gnf-179866
Jus Igor, Stanošina 39, Podlehnik,
spričevalo za varno delo s traktorjem, št.
5-5/91 izdano 17. 6. 1991 v Srednje šolskem
centru Ptuj. m-190
Kaučič Karmen, Radvanci 3, Spodnji
Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole – smer trgovec,
izdano leta 1997. m-180
Klemenčič Tadej, Ulica solidarnosti 5,
Litija, maturitetno spričevalo Gimanzije
Ljubljana Šiška. gnz-179646
Kobale Cvetka, Črešnjevec 120,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1975. m-191
Kokot Matej, Drstelja 5, Destrnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Drstrnik, izdano
leta 2002. gnl-179635
Kolarič Katja, Smednik 8, Raka,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1998 in 1999, izdano na ime Jordan Katja.
gnj-179837
Korošak Helena, Slomškova 66, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Ekonomske
srednje šole, izdano leta 1982. gnv-179775
Korpnik Robert, Loke 33B, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno
komercialne šole Celje. gnu-179626
Kovše Marina, Bojtina 40, Šmartno na
Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Mariboru, izdano
leta 1977. m-176
Kožuh Robert, Rožna dolina, cesta XXI/
1B, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške šole za strojništvo Ljubljana, strojni
odsek, izdano leta 1983. gnm-179659
Krajišnik Slavko, Gogalova 4, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in delovodske šole v Ljubljani,
izdano leta 1975. gnw-179799
Kumprej Tanja, Kotlje 51, Kotlje,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2001. gns-179528
Lojen Nataša, Aškerčeva 1, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik. gnu-179776
Lubej Bernard, Stražgojnca 49/a,
Pragersko, diplomo SKSŠ TAM Maribor,
izdana leta 1989. m-172
Mahne Bojan, Knaﬂjev trg 10, Ribnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1997 in 1998. gnw-179474
Marolt Zvonko, Klečet 46, Žužemberk,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne živilske
šole Maribor. gnt-179727
Mavrič Matjaž, Einspielerjeva 3,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnj-179641
Mencin
Klavdija,
Ziherlova
ulica
40/d, Ljubljana, indeks, št. 20960727, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-179642

Mesarič
Metka,
Slomškova
7/a,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Celje, izdano leta 1988 in 1989. m-173
Mitrović
Stanko,
Dunajska
184/a, Ljubljana, obvestilo o uspehu 1.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani. gnc-179769
Pahulje Ervin, Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, maturitetno spričevalo, spričevalo o
zakjučnem izpitu in spričevala 1., 2., 3. in
4. letnika Srednje ekonomske in upravno
administrativne šole v Kranju, izdano leta
1995-1999, matura 2002. gnc-179781
Pajk Danica, Kamnica 66, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1982 in 1983, izdano na ime
Samec Danica. gnm-179859
Pernuš Srečko, Sejmiška 4, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna
elektro šola v Kranju, izdano leta 1975.
gnd-179843
Pillich Amina, Naselje heroja Maroka
25, Sevnica, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimanizje v Brežicah, izdano na ime
Mehanovič Amina. gnn-179633
Podgornik Stane, Svržnjakova ulica
9, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Hinka
Smrekarja Ljubljana. gne-179617
Podobnik Boštjan, Rovtarske Žibrše
31, Rovte, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Ivan Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1991. gnx-179473
Podržaj
Bernarda,
Rusjanov
trg
9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske in upravno
administartivne šole v Kranju, izdano leta
1997, izdano na ime Šubic Bernarda.
gni-179767
Pok Jernej, Ribiška ulica 26, Murska
Sobota, indeks, št. 93549654, FERI. m-179
Poklukar Darja, Šolska ulica 3, Bled,
poslovodski izpit za trgovinsko poslovodkinjo
s pridobljeno srednjo stopnjo izobrazbe, št.
000002, izdan 18. 3. 2002. gnf-179766
Polič Rosana, Lucijin breg 39, Kamnica,
spričevalo o zaključnem izpitu poklicne
mature Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 2001. m-178
Posl Sergeja, Gostičeva cesta 42/a,
Radomlje, diplomo Srednje kovinarske in
usnjarske šole v Domžalah, izdana leta 1988,
na ime Komlanc Sergeja. gnc-179469
Prejac Tjaša, Smetanova 68, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolski center
Celja, strojna šola, izdano leta 2001 in 2002.
gnr-179479
Rant Jernej, Spodnja Ruša 39, Selca,
indeks, št. 11040056, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnz-179571
Raspor Petra, Neubergerjeva 13,
Ljubljana, preklic indeksa št. 0880,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 9/2005.
gnx-179648
Ravnik Eda, Trg H. Srebrniča 2, Solkan,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1973.
gnw-179774
Siročič Marinka, Cesta 9. maja 1, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalni
center ta tehniške stroke Novo mesto,
gradbena tehniška šola-visoke gradnje,
izdano leta 1981, izdano na ime Nagelj
Marinka. gne-179692
Smajlović Ramiz, Koželjskega 5, Velenje,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje Rudarske
šole Velenje, izdano leta 1986 in 1988.
gnz-179846
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Spimpolo Anita, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1993.
gnu-179851
Strelec
Mojca,
Ulica
Šantlovih
13/a, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1991.
m-181
Šalamun Maja, Mirna ulica 15, Šentilj
v
Slov.goricah,
spričevalo
Srednje
družboslovne šole v Mariboru, smer
administrator, izdano leta 1992. m-175
Šantič Darko, Gažon 14, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Koper. gnc-179619
Šega Magdalena, Grahovo 106,
Grahovo, spričevalo o zaključnem izpitu in 4.
letnika ESŠ Borisa Kidriča Ljubljana, enota
v Postojni, izdano leta 1983. gnl-179660
Šmalc Nataša, Partizanska cesta 18,
Rakek, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Postojni, št. I-E/47 in št. IV/664,
izdano leta 1994 in 1995, izdano na ime
Godeša Nataša. gnw-179753
Španinger Sašo, Zg. Gorica 31/a, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-196
Štancer Leopold, Kagerjeva ulica 2,
Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Lesarske šole v Mariboru, izdano leta 1983.
m-193
Štefanič Matjaž, Moše Pijade 2, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Novo mesto, poklicna in tehnična strojna
šola, izdano leta 1997. gno-179532
Štrus Marko, Šentpavel na Dolenjskem
4A, Šentvid pri Stični, spričevalo 4. letnika
Srednje želežniške šole v Ljubljani,
smer prometni tehnik, izdano leta 1995.
gnr-179879
Urankar Karla, Cesta heroja Vasje 20,
Moravče, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole, ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1993, izdano na ime
Končar Karla. gnm-179513
Vidergar Igor, Dvorje 3, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in usnarske šole v Domžalah.
gns-179857
Vršič Franc, Trnovska vas 51/a, Trnovska
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske
šole v Mariboru, izdano leta 1968. m-188
Zupan Ljudmila, Poljšica 43, Zgornje
Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinsko – turistične in ekonomske
šole Bled, izdano leta 1993. gno-179632
Zupančič Mateja, Celjska ulica 33,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje
upravno-administrativne
šole
Ljubljana, izdano leta 2000. gnl-179485

Ostali preklici
Adamovič Vesna, Bernetičeva 10, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
19424189, EF Ljubljana. gnw-179503
ALPETOUR
ŠPEDICIJA
IN
TRANSPORT d.d., Kapucinski trg 8, Škofja
Loka, listino za Avstrijo, tranzitna Euro 2
(040/53):000189, 000356, 000548, 000549,
000645 in 000667, za Avstrijo, tranzitna
Euro 3, (040/63):001147, 005157 in 005158.
gnp-179706
ALPETOUR ŠPEDICIJA IN TRANSPORT
d.d., Kapucinski trg 8, Škofja Loka, listino

Št.

za Francijo, zelana, (249/07): 155177 in
155178, listina za Nemčijo zelana Euro 3,
(276/67):005150. gnn-179708
ARAP Omar Marko Al Hiasat s.p.,
Legenska 36/a, Slovenj Gradec, original
prevozniške licence in izvod za vozilo
Volkswagen Transporter SG 29 98A.
gno-179832
Arnšek
Magdalena,
Gunte
14,
Krško, delovno knjižico reg. št. 889840.
gnk-179686
AVTOPREVOZ ANTON ŽIŽEK s.p.,
Gornja Bistrica 116b, Črenšovci, izvod
dovolilnice za državo Srbija in Črna Gora,
št. 04 SLO Y 003143, veljavna do 31. 1.
2005. gnf-179816
Beravs Tanja, Vrbnje 7/a, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 01098112,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gne-179467
Bergant Uroš, Kokra 42, Kranj, dovolenje
člana letalske meterološke službe, št.
0036/1496, izdan 8. 3. 2001, izdala Uprava
RS za civilno letalstvo. gny-179622
Bertoncelj Enej, Cesta 1. maja 20, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 18010093, izdala
Filozofska fakulteta. gnb-179874
Blažin Jurij, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 640400257, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gng-179540
Deisinger Meta, Ulica Goce Delčeva 3,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Pirnat Kristjana. gnd-179518
Demišoski Laze, Žanova 30, Kranj,
delovno knjižico. gni-179638
Dražić Lea, Krška vas 112, Krška vas,
študentsko izkaznico, št. 21017312, izdala
FDV. gnt-179856
Fijavž Daniel s.p., Križevec 50, Stranice,
CEMT dovolilnico,št. 0223. gnv-179475
Hadžić Suad, Prešernova cesta 5,
Jesenice, delovno knjižico. gnk-179511
Hasani Abdulbari, Štula 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-179525
Hočevar Vinko, Lipovec 6, Ribnica,
delovno knjižico, reg. št. 572, ser. št. 341012
izdala UE Ribnica. gnm-179813
IMPULS d.o.o., Ferrarska 10, Koper
– Capodistria, dovolilnice BIH za in iz 3.
države, št. 1002252, 1002253, 1002254,
1002255. gnw-179824
IMPULS d.o.o., Ferrarska 10, Koper
– Capodistria, dovolilnice BIH za in iz 3.
države, št. 1002256, 1002257, 1002258 in
1002259. gnv-179825
Interservice d.o.o., Leskoškova 11,
1000 Ljubljana, preklicuje obrtno dovoljenje
št. 008786/2948/00-13/1995 z dne 6. 3.
1995, izdano podjetju Avtomotor d.d.,
Trgovina in servis Celje, Miklošičeva ulica
5. Ob-4462/05
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04) ter na
podlagi obvestila Jurija Prosena o izgubi
izkaznice pooblaščenega inženirja preklicuje
izkaznico pooblaščenega inženirja s številko
02515, ki se glasi na ime Jurij Prosen, univ.
dipl. inž. grad., G-1012. Ob-4508/05
Ivančič Andrej, Gradišče 44, Ožbalt,
študentsko izkaznico, št. 93535828. m-171
Jug Igor, Postojnska 2, Izola – Isola, vpisni
list za čoln, št. IZ-2313/01-03-1692/1-2002.
gng-179790
Kenzo d.o.o., Črtomirova 23, Ljubljana,
licence št. GE000009/00426 za opravljenje

15-16 / 18. 2. 2005 /

Stran

1383

mednarodnega prevoza blaga v cestnem
prometu za vozilo Scania R 124 4x2 NA
400, z reg. št. LJ M3-39A. gns-179878
Kranjc Jaka, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18020202, izdala
Filozofska fakulteta. gnd-179697
Kraševec Matija, Marjana Kozine 11,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
26105882, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnr-179729
Lahovec Anita, Ulica J. Puharja 1, Kranj,
delovno knjižico. gnj-179637
Lokovšek Bojan, Ulica 3. julija 12,
Senovo, delovno knjižico. gno-179507
Lorenčič Matjaž, Pesnica 64, Pesnica pri
Mariboru, vozno karto, št. 4246, na relaciji
Maribor – Pesnica. m-184
Lovko Stanko, Dolenja vas 68, Cerknica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1944/01, VČ – 5613. gnx-179773
Marolt Zvonko, Klečet 46, Žužemberk,
delovno knjižico. gnv-179725
Modic Denis, Prijateljev trg 12, Ribnica,
delovno knjižico. gnj-179537
Perc Domen, Šedina 9/b, Dramlje,
študentsko izkaznico, št. 63040124, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnk-179786
Pilič Dubravka, Obala 61, Portorož
– Portorose, interna obveznica za Hoteli
Metropol, št. 062-v znesku 46.357,00 sit,
izdano 8. 4. 1992. gno-179707
Runtič Jelka, Kal 75, Pivka, delovno
knjižico. gnm-179784
Sedej Andrej, Podkoren 18, Kranjska
Gora, delovno knjižico. gnf-179516
Sešek Miha, Gosposvetska 36, Maribor,
delovno knjižico, št. 18357. m-197
Skubin Juretič Mirijam, Žorgova ulica
84, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
šolstvo. gnr-179779
Strgulc Matuša, Peščena pot 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41980075, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnr-179554
Suljić Hasib, Marizige 47, Marezige,
delovno knjižico. gnv-179625
Škorc Gregor, Ulica Jožeta Šavriča 42,
Dobova, študentsko izkaznico, št. 93581311,
izdala FERI Maribor. m-185
Štrancar Danijela, Volčji Grad 43, Komen,
študentsko izkaznico, št. 18030249, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-179478
Tamirović Đani, 25. maja 5, Ptuj, delovno
knjižico. gnp-179531
Trampuž Jožef, Gradnikova 9, Sežana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5078/98, VČ-1555/98.
gng-179490
UNIVERZA V LJUBLJANI – Veterinrska
fakulteta, Gerbičeva ulica 60, Ljubljana,
izvod licence GZS, št. 0010756/193, z dne
12. 4. 2002 za vozilo TAM 90T 50K, reg. št.
LJ Z3 -85L. gnz-179550
Vidić Nataša, Gašperšičeva 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41050549, izdala
Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gng-179869
Zadravec Stanislava, Celovška cesta
185, Ljubljana, vozno karto, št. 1543 –
100% popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnw-179649
Zver Aleksandra, Ulica padlih borcev
9/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41950154, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnn-179833
Železnikar Vida, Trstenik 44, Golnik,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
medicinska sestra, izdalo Ministrstvo za
zdravje, leta 1985. gnu-179526
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-12.B
ZJN-15.B
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji natečaja
Storitve
Periodično informativno obvestilo, ki se ne šteje
za povabilo k oddaji ponudb
Blago
Storitve
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih
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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