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Ob-5156/05

1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor; tel. 02/449-20-00.
3. Datum izbire: 15. 7. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: razglednice in voščilnice – velikonočni program.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe
in vzorci razglednic in voščilnic.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Emma d.o.o., Veličkova 43, 1430 Hrastnik; Papirna galanterija
Šum d.o.o., Prešernova 21, 1410 Zagorje
ob Savi; Pot, Ljubljana, d.o.o., Tacenska
cesta 29, 1000 Ljubljana; Gikart, papirna galanterija, Franc Kralj s.p., Brinje 2a,
1262 Dol pri Ljubljani; Graﬁka Soča, d.d.,
Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica; V.P.C.
d.o.o., Trnoveljska 2b, 3000 Celje; Etiketa, tiskarna d.d. Industrijska ulica 6, 4226
Žiri; Sidarta d.o.o., C. 24. junija 23, 1000
Ljubljana; T-graf, Rudolf Tovornik s.p., Letnerjeva 6, 3000 Celje; Grafocarton d.o.o.,
Žabotova 5, 2000 Maribor; Hočevar Gaspari s.p.
7. Pogodbena vrednost: 257.000 SIT
– Emma d.o.o., 520.000 SIT – Papirna
galanterija Šum d.o.o., 590.000 SIT – Pot,
Ljubljana, d.o.o., 7,728.900 SIT – Gikart,
71.000 SIT – Graﬁka Soča, 729.500 SIT –
V.P.C. d.o.o., 135.000 SIT – Etiketa d.o.o.,
1,256.000 SIT – Sidarta d.o.o., 59.000 SIT
– Galerija Furlan, 1,705.000 SIT – T-graf,
1,635.000 SIT – Grafocarton, 441.600 SIT
– Hočevar Gaspari s.p.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

25. 2. 2005

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 12. 3.
2004, Ob-6518/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 2. 2005.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 16-37/04

ISSN 1318-9182

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje

Ob-5209/05

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 17. 12. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop I: bifazni deﬁbrilatorji – 3 kosi,
– sklop II: holterski sistem za 24-urno
dinamično elektrokardiograﬁjo – 1 kos.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop I: bifazni deﬁbrilatorji: Medistar
d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana,
– sklop II: holterski sistem za 24-urno
dinamično elektrokardiograﬁjo Medistar
d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I: 11,760.372 SIT z DDV,
– sklop II: 4,356.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I: 18,053.064 SIT z DDV,
11,760.372 SIT z DDV,
– sklop II: 6,288.000 SIT z DDV,
4,356.000 SIT z DDV.
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: 17. 2. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Leto XV

Ob-5211/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Marija Brecl, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-60,
faks 03/575-43-28, elektronska pošta: marija.brecl@slovenskekonjice.si, internetni
naslov: http:/www.slovenskekonjice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktni
osebi: Bojana Sovič, u.d.i.g., Pavel Brglez,
d.i.g., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z dobavo, vgradnjo
in priklopom opreme za prenovo Osnovne
šole ob Dravinji.
II.2) Kraj izvedbe: Slovenske Konjice.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: prenova
objekta v izmeri ca. 2.700 m2.
II.6) Predvideni datum začetka: gradnje
1. 6. 2005.
II.7) Datum zaključka: 31. 8. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18.2. 2005.
Občina Slovenske Konjice
Št. 110-1/05

Ob-5216/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,

Stran
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Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Robert Oblak, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 3: Gorenjska–Ljubljana, Mlekarska ul. 13, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-88-06, faks 04/280-88-09, elektronska pošta: Robert.Oblak@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja odseka HC Razdrto–Vipava; Rebrnice od km 6.280 do km
10.100 (trasa HC z opremo, manjšimi objekti, viadukti, deviacijami, opremo, elektro-strojno opremo predorov in galerij).
II.2) Kraj izvedbe: HC Razdrto–Vipava;
Rebrnice.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje:
1. Trase HC od km 6,280 do km 10,100
z odvodnjavanjem in regulacijami, deviacijami različnih poti in ceste, krajši most
preko potoka, podvoz, ploščati prepusti, oporni in podporni zidovi, prometna oprema in hortikulturne ureditve ter
sistem za klic v sili in 20kV napajalni
kablovod za predore.
2. Viadukt 6-7/1, 6-8/1 Barnica (levi
in desni objekt) dolžine lL = 330 in
lD = 290 m ter širine vsakega objekta šL,
D = 11,5 m.
3. Viadukt 6-9/1, 6-10/1 Tabor (levi
in desni objekt) dolžine lL = 324 in
lD = 362 m ter širine vsakega objekta šL,
D = 11,5 m.
4. Elektro-strojna oprema predorov
Barnica (dolžine 282,6 + 305,4 m) in Tabor (dolžine 588,8 + 613,8 m) ter pokritih
vkopov Rebrnice I (dolžine 113 m) in Rebrnice II (dolžine 320 m).
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 4. 2005,
– gradnje: 1. 6. 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
dela se bodo ﬁnancirala iz lastnih sredstev
investitorja DARS in kredita Republike Italije.
II.9) Drugi podatki: gradnja se bo predvidoma pričela v juniju 2005. Rok za izvedbo
del bo predvidoma:
– 24 mesecev za izvedbo trase HC od
km 6,280 do km 10,100 skupaj z opremo,
manjšimi objekti, deviacijami in komunalnimi
prestavitvami,
– 18 mesecev za izvedbo viaduktov Barnica in Tabor in 3 mesece za izvedbo PGD
projektov,
– 4 mesece za izvedbo elektro-strojne
opreme pokritih vkopov Rebrnice I in II,
– 6 mesecev za izvedbo elektro-strojne
opreme predorov Barnica in Tabor.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00070.
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.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 37002-16/2004/12

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-5320/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kontaktni osebi: Dunja Bubanj
in Višnja Delak, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks
01/232-19-48, elektronska pošta: dunja.
bubanj@gov.si, Visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.2) Kraj izvedbe: Dobrna.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 501.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 800,000.000 in 900,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: maj 2005,
– gradnje: september 2005.
II.7) Datum zaključka: september 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
proračun RS, rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: A1 Koper–Lendava, odsek: Ptujska cesta–Zrkovska cesta od
km 6+700 do km 10+847, pododsek Nova
Zrkovska cesta, II. faza, I. etapa od km
0+860 do km 1+905.
II.2) Kraj izvedbe: Maribor – Pobrežje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: A1
Koper–Lendava, odsek: Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847,
pododsek Nova Zrkovska cesta, II. faza,
I. etapa od km 0+860 do km 1+905.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
980 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: marec 2005,
– gradnje: julij 2005.
II.7) Datum zaključka: trajanje 9 mesecev.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45233110–3.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/ZIL95.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-5485/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Navor, d.o.o., kontaktna oseba: Rovan Alojz,
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/492-47-80, faks 03/544-33-12, elektronska pošta: navor@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Kraj izvedbe: Struge, Občina Luče.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: nadvišanje
(rekonstrukcija) obstoječega jezu na Savinji, izgradnja dovodnega in odvodnega
kanala in MHE Struge.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
postopka 1. 3. 2005, začetka gradnje 1. 4.
2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo po mesečnih situacijah skladno z napredovanjem del.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 001-MHE Struge.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Navor, d.o.o.
Ob-5504/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4,3000
Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-35-040, faks
01/43-04-580.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.

Javni razpisi
Blago
Št. 257

Ob-5018/05
Razveljavitev

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
5, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa naročnika št. 256, z dne 16. 2. 2005, v celoti razveljavlja javni razpis za dobavo instrumenta
za dinamično mehansko analizo (DMA instrument), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 8/05, dne 28. januarja 2005, Ob-2568/05.
Obvestilo o razveljavitvi so prejeli vsi ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Ob-5135/05
Popravek
V javnem razpisu za nakup električne
energije, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 2 z dne 7. 1. 2005, Ob-115/05, se popravijo naslednje točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe ……veljavna do
6. 7. 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
….. do 31. 3. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja:
5. 4. 2005 ob 11. uri.
Javni zavod RTV Slovenija

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-4725/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za usposabljanje invalidnih otrok
Janka Premrla Vojka Vipava, kontaktna
oseba: Lilijana Volk, Vojkova ulica 33, 5271
Vipava, Slovenija, tel. 05/365-52-00, faks
05/365-52-25, elektronska pošta: manuela.
skerjanec@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil in materiala za
prehrano 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil in materiala za prehrano
01/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center za usposabljanje
invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava, Vojkova ulica 33, 5271 Vipava.
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: dobava
blaga po naslednjih sklopih:
1. kruh in pecivo,
2. jajca, sadje in zelenjava,
3. zmrznjen program 1,
4. zmrznjen program 2,
5. meso in mesni izdelki,
6. testenine,
7. čaji,
8. sokovi,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. razni prehrambeni artikli.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 30 dni, ki ga zagotavlja ponudnik.
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 drugemu organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila,
– da predloži BON1 ali BON ali potrdilo
o poslovnih bankah, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le-ti niso bili v preteklih 6 mesecih blokirani,
– da ni dal zavajujočih in neresničnih podatkov,

Št.

– da je v zadnjih treh letih najmanj eno
leto z blagom oskrboval najmanj dve veliki
kuhinji (reference),
– pri poslovanju morajo ponudniki upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in transporta
le-teh, obvezno je poslovanje po določbah
HACCP programa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ni vpisan v kazensko evidenco,
– izpisek, ki dokazuje da ni v stečaju ali
likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 ali BON2, ki ga izda APP ali potrdilo poslovne banke,
– da le-ti v preteklih 6 mesecih niso bili
blokirani,
– reference.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 3. 2005, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št.: 01100-6030686361, odprt pri UJP Nova Gorica. Dvig dokumentacije mogoč le s potrdilom o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 3. 2005
ob 13. uri, Vipava.
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: 16. 2. 2005.
Center za usposabljanje invalidnih
otrok Janka Premrla Vojka Vipava
Št. 547-01/05
Ob-4846/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o., kontaktni osebi: Bogdan Lilija, Milan Fakin, Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/566-41-31, faks 03/566-41-14, elektronska pošta: lilija @kop-zagorje.si / fakin@
kop-zagorje.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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj
11,5 m3 z mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 120 – 1100 litrov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagorje ob Savi, Cesta
zmage 57.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: brez
avansa.
Rok plačila najmanj 30 dni po zaključku
posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
– ne v kazenskem postopku v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočne obsodbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poravnani davki in prispevki,
– seznam dobav blaga, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih skupaj
s potrdili.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok dobave,
3. rok plačila,
4. garancijski rok za šasijo,
5. garancijski rok za nadgradnjo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 3. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom razpisne dokumentacije na TRR št.:
26338-0012342595 Banka Zasavje, d.d.
Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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 1. 8. 2005.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3. 2005
ob 11. uri, Zagorje ob Savi, Cesta zmage
57.
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.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Št. 668/05
Ob-5001/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Slovenska turistična organizacija, kontaktna
oseba: Marija Rožman, Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-91-853,
faks 01/58-91-841, elektronska pošta:
marija.rozman@slovenia.inf , internetni namarija.rozman@slovenia.info
slov: www.slovenia.info
www.slovenia.inf .
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava blaga za promocijo tržne znamke
Slovenije kot turistične destinacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana.
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: dobava
blaga za promocijo krovne blagovne znamke slovenskega turizma.
Sklop 1: tekstilni izdelki:
– podsklop 1: majica kratek rokav,
– podsklop 2: brisača,
– podsklop 3: polo majica kratek rokav,
– podsklop 4: vetrovka,
– podsklop 5: klobuk,
– podsklop 6: trak,
– podsklop 7: dežnik,
– podsklop 8: zastave,
– podsklop 9: obešanke za ključe,
– podsklop 10: polo majica dolg rokav,
– podsklop 11: kapa,
– podsklop 12: blazina za oporo vratu,
– podsklop 13: borša.
Sklop 2: keramični izdelki:
– podsklop 1: skodelica.
Sklop 3: kartonasti in papirnati izdelki:
– podsklop1: papirna vrečka.
Sklop 4: plastični izdelki:
– podsklop 1: vrečka plastika,
– podsklop 2: kemični svinčnik,
– podsklop 3: podloga za miško,
– podsklop 4: žoga.
Sklop 5: kovinski izdelki:
– podsklop 1: značka,
– podsklop 2: priponka,
– podskop 3: termo steklenica.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: seznam usposobljenih kandidatov bo veljal 3 leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
prvi fazi postopka niso zahtevana. V drugi
fazi postopka bo potrebno za zavarovanje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

resnosti ponudbe in dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti menico v višini
5% vrednosti ponudbe oziroma pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni od prejema računa. Avansnih
plačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, samostojni podjetniki
predložijo priglasitveni list DURS z izjavo, da
od izdaje dokumenta ni bilo sprememb;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če se tako dovoljenje
zahteva – odločba, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega dejanja ni smel biti pravnomočno
obsojen – potrdilo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo – izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji, ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti javno naročilo tako v količini kot kvaliteti – katalogi oziroma drug slikovni material,
iz katerega je razviden ponudnikov izbor izdelkov ter izjava.
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: število: vsi kandidati, ki jim bo priznana
sposobnost.
IV.2) Merila za oddajo: merila bodo določena v vsakokratni drugi fazi posameznega
javnega naročila.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-JR/2005-MR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 3. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 3. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: izvedba prve
druge faze postopka bo predvidoma v aprilu
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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: v prvi fazi
odpiranje ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Slovenska turistična organizacija

Ob-5004/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup magnetoskopov formatov IMX in
DVCAM.
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:
32.33.31.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.31.00-7.
2) Kratek opis: magnetoskopi formata
IMX.
3) Obseg ali količina: 14 kosov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.31.00-7.
2) Kratek opis: magnetoskopi formata
DVCAM.
3) Obseg ali količina: 5 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
magnetoskopov po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 5. 2005, v vrednosti 1,000.000 SIT
(za oba sklopa); samo za sklop A: 900.000
SIT; samo za sklop B: 200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 008/2005.
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 008/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/raz-
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pisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 008/2005.
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 008/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV 008/2005-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 28. 2. 2005 do
29. 3. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po faksu na št. 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (RTV 008/2005-E-ODP/B)
in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 9. uri, velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-5015/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Semič, Štefanov trg
9, 8333 Semič, kontaktna oseba: Polona
Kambič (07/356-53-60) in na GSM Rudija
Kofalta št. 041/802-037.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: JN2/2004.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava šasije z dvojno kabino in izdelava nadgradnje gasilskega vozila GVV-1
1 + 6 (4 x 4).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Štrekljevec, Občina Semič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
šasije z dvojno kabino in izdelava nadgradnje gasilskega vozila GVV-1 1 + 6 (4 x 4).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 24. 2. 2005 in/ali konec
31. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 840.000 SIT (z
DDV), veljavna 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97
in 28/00), predpisi o tipizaciji gasilskih vozil
GZS.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 141, z dne 30. 12. 2004,
Ob-36988/04.
IV.2) Merila za oddajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvrši
na pred dvigom razpisne dokumentacije na
podlagi izdanega računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do četrtka, 17. 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 16. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 3. 2005 ob 13. uri, v prostorih Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vprašanja ponudnikov se posredujejo pisno po pošti ali
faksu. Odgovore na vprašanja bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom, ki
bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
PGD Štrekljevec
Ob-5016/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta:
pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov: http://www.novomesto.si/si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-5/2001-1313 dobava blaga – notranja oprema Rotovža.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kupujemo pohištveno opremo za poslovne prostore mestne hiše po izdelanem
projektu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Glavni trg 7, 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: kompletna oprema poslovnega prostora z mizami, stoli, omarami, lesnimi oblogami. Ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala po sklenitvi
pogodbe, predvidoma od maja 2005 pa do
julija 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 5. 2005, konec 30. 7.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: račun
oziroma situacija bo plačan v roku 60 dni
od prejema.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvez s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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– 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 poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun in da so skupni prihodki ponudnika v
letu 2003 znašali vsaj 60 milijonov SIT;
– da je v zadnjih petih letih dobavil opremo za najmanj tri pogodbene partnerje in
ima njihova potrdila o dobro opravljenem
delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Upoštevane bodo dobave v višini 15 milijonov SIT
ali večje. (Oprema poslovnih prostorov);
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema računa;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT (veljavna še 90 dni
od odpiranja).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnikov skupni promet v letu 2003 je
moral znašati najmanj 60,000.000 SIT. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, veljavna še 90 dni od
odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– seznam, da je v zadnjih petih letih
dobavil opremo za najmanj tri pogodbene
partnerje in ima njihova potrdila o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe. Upoštevane bodo dobave opreme
v višini 15 milijonov SIT ali večje. (Poslovni
prostori);
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-05-5/2001-1313.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 3. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234, model 00, sklic 3333.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 3. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2005 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom in kopijo osebnega
dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, sejna soba II/67.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Ob-5017/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Poljane, kontaktna oseba:
Melita Maček, Poljane 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija, tel. 04/507-05-00, faks 04/507-05-28, elektronska
pošta: melita.macek@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
– mleko in mlečni izdelki;
– meso in mesni izdelki;
– perutnina in izdelki;
– ribe in konzervirane ribe;

– jajca;
– paštete;
– olja, margarine in maščobni izdelki;
– sveže sadje in zelenjava;
– zamrznjena in konzervirana sadje in
zelenjava;
– sadni sokovi, nektarji, sirupi;
– žita, mlevski izdelki in testenine;
– zamrznjeni izdelki iz testa;
– kruh in pekovsko pecivo;
– slaščičarski izdelki, keksi, torte;
– ostalo prehrambeno blago;
– sladoled.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Poljane,
Poljane 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
in njena podružnica Javorje, Javorje 6, 4223
Poljane.
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:
– mleko in mlečni izdelki;
– meso in mesni izdelki;
– perutnina in izdelki;
– ribe in konzervirane ribe;
– jajca;
– paštete;
– olja, margarine in maščobni izdelki;
– sveže sadje in zelenjava;
– zamrznjena in konzervirana sadje in
zelenjava;
– sadni sokovi, nektarji, sirupi;
– žita, mlevski izdelki in testenine;
– zamrznjeni izdelki iz testa;
– kruh in pekovsko pecivo;
– slaščičarski izdelki, keksi, torte;
– ostalo prehrambeno blago;
– sladoled.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev, začetek 1. 5. 2005
in/ali konec 30. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za s.p.)
– izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni,
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce.
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila – izjave:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
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– da bo odzivni čas največ 24 ur,
– da bo dobavljal blago v skladišče
naročnika,
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz
predračuna naročnika,
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 40 točk 4 dodatne ugodnosti
15 točk,
2. celovitost ponudbe v skupini 20 točk 5
reference 5 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni 15 točk 6 dosedanje izkušnje 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01227-6030650456 pri
Gorenjski banki, d.d. Kranj, s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija.
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 zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 4. 2005
ob 8. uri, Osnovna šola Poljane, Poljane
100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.
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.
Osnovna šola Poljane
Ob-5020/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Lisac, Kolodvorska ul. 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-44-19,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta: ivan.
lisac@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 23/2004/ INFRA, VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: kombi za prevoz oseb in tovora 8+1 2 kosa,
kombi za prevoz oseb 8+1 1 kos,
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– sklop B: kombinirano vozilo za prevoz oseb in tovora 1 kos.
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:
– sklop A: kombi za prevoz oseb in tovora 8+1 2 kosa,
kombi za prevoz oseb 8+1 1 kos,
– sklop B: kombinirano vozilo za prevoz
oseb in tovora 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 120 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančno garancijo za resnost ponudbe:
Za sklop A v višini 1,600.000 SIT,
Za sklop B v višini 400.000 SIT.
V primeru, da se ponudnik javlja za oba
sklopa skupaj pa mora predložiti bančno
garancijo v višini 2,000.000 SIT.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še najmanj 10 dni po preteku
veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v
obrazcu ponudbe.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik
predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe,
in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti,.
Za odpravo napak v garancijskem roku
bo ponudnik ob prevzemu gospodarskih
vozil izročil bančno garancijo v višini 5%
vrednosti dobavljenih vozil, z veljavnostjo
še najmanj 10 dni po preteku pogodbenega
garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 90 dni po izvršeni dobavi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred letom
objave izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacija,
8. dobavni rok ne sme biti daljši od
120 dni,
9. čas garancije opreme morajo biti najmanj 24 mesecev,
10. ponudnik mora zagotavljati servisiranje opreme v lastnih oziroma pooblaščenih
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servisnih centrih na področju Republike Slovenije za obdobje najmanj 10 let,
11. rok za rešitev reklamacije ne sme biti
daljši od 8 dni od prejema pisnega obvestila
o reklamaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list)
– dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb;
2. lastna izjava ponudnika (Obrazec –
Priloga D/7), ki ne sme biti starejša od 90 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje
ni prenehalo na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
davčnega urada-dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od skrajnega roka za predajo
ponudb;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb;
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke
in prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež,
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni, od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS. Ponudnik mora v
ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot
nadomestilo le tega predložiti BON-1 (pozornost pri naročanju bonitete poslovanja).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. lastna izjava ponudnika, da v celoti izpolnjuje razpisane tehnične zahteve iz
poglavja G. Vrsta in tehnične zahteve za
opremo;
8. izpolnjen obrazec ponudbe;
9. izpolnjen obrazec ponudbe;
10. podpisana izjava ponudnika (obrazec Priloga št. D/6) in seznam pooblaščenih
servisov;
11. izpolnjen obrazec ponudbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 122, Ob-30156/04 z dne 12. 11.
2004.
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.
Cena: 12.000 SIT z DDV.
Valuta: 50 EUR za ponudnike iz tujine.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR: 02923 – 0019346887 pri NLB d.d.
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Ljubljana, z oznako »Ponovni javni razpis
23/2004, INFRA, VV«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 3.2005 do
13. 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: 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 3. 2005
ob 12. uri, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
606 Center za nabavo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-5022/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka
Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28, faks
01/241-86-46, elektronska pošta: branka.
arnautovic@uni-lj.si, internetni naslov:
http:/www.uni-lj.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo, kontaktna oseba: Dušica
Čertanec, univ. dipl. prav., Poljanska 26a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-11-11,
01/300-11-12, faks 01/300-11-19, elektronska pošta: dekanat@vsz.uni-lj.si, internetni
naslov: http:/www.uni-lj.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža multimedijske in računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poljanska 26a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža multimedijske in računalniške
opreme, v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec 31. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti,
– izjava banke oziroma zavarovalnice o
izdaji garancije za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti,
– izjava banke oziroma zavarovalnice
o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovred-
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ne evidence, in sicer: – za gospodarske
družbe (pravne družbe): izpisek iz sodnega
registra podjetij in za samostojne podjetnike posameznike (ﬁzične osebe); priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo, da ponudnik
zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
kaznivega dejanja izda pristojno sodišče
– Kazenska evidenca. Potrdilo, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež. Kot dokazilo velja izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati. Potrdilo izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec
BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank,
pri katerih ima odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi s poravnanimi zapadlimi
obveznostmi v skladu z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
ter potrdilo bank o stanju na transakcijskih
računih za zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah
le-teh.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: krovna izjava ponudnika, izjava
ponudnika po Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov. Seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž razpisane opreme v zadnji treh letih s priloženimi
potrdili naročnikov. Seznam zaposlenih in
drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in za vodjo razpisanih del
seznam objektov, kjer je opravljal vodenje
del v zadnjih treh letih. Ponudnik (ali skupaj
s podizvajalci ali v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi, kar dokazuje s podpisanimi
izjavami, z dobavo in montažo razpisane
opreme v zadnjih treh letih najmanj na treh
objektih v vrednosti posameznega dela nad
70,000.000 SIT in sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane
opreme v zadnjih treh letih najmanj na treh
objektih v vrednosti posameznega dela nad
70,000.000 SIT. Vrednosti del so navedene
skupaj z vrednostjo DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na transakcijski podračun Univerze v Ljubljani št.:
01100-6030707119 odprt pri Banki Slovenije, sklic 00 700-05-03 pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne
dokumentacije izkazati z dokumentom iz
katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 3. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 12. uri, Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, v sobi št. 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Univerza v Ljubljani
Ob-5120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-336, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
paket gumi vzmeti vlečne in odbojne naprave (sklop A: 650 kosov; sklop B: 1950
kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Dobova,
Ulica 14. aprila 23.
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:
– 650 kosov paket gumi vzmeti vlečne
naprave,
– 1950 kosov paket gumi vzmeti odbojne
naprave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe oziroma do zadnje dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 6,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 29. 6. 2005.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobav.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
7. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) certiﬁkat oziroma homologacija vzmeti z rezultati opravljenih meritev potrjeno s
strani mednarodno pooblaščene institucije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– iz 2. točke – potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti;
– iz 3. točke – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– iz 4. točke – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
– iz 5. točke – potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila so lahko v originalu ali kopiji in
ne smejo biti starejša od 3 mesecev (velja
za točke od 1 do 4), razen za točko 5, kjer
dokazilo ne sme biti starejše do 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: iz 6. točke – revidirane ﬁnančne izkaze (bilanca stanja in
bilanca uspeha) za zadnje leto pred dnevom
objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: iz 7a. točke – certiﬁkat oziroma
homologacija vzmeti z rezultati opravljenih
meritev potrjeno s strani mednarodno pooblaščene institucije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – maks. 97 točk,
2. rok plačila maks. 3 točke.
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 jo je mogoče do 25. 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 d.d., IBAN: SI56029230019346887,SWIFT:LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob
predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno priložiti registracijo
podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 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 29. 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: 29. 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: 18. 2. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-5121/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-336, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzmet podstavnega vozička Y-25 – 22,5 t
(3140 kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Dobova,
Ulica 14. aprila 23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3140
kosov vzmeti podstavnega vozička Y-25 –
22,5 t (1570 kosov – notranje vzmeti; 1570
kosov – zunanje vzmeti).
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe oziroma do zadnje dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 4,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 30. 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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– iz 2. točke – potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti;
– iz 3. točke – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– iz 4. točke – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
– iz 5. točke – potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila so lahko v originalu ali kopiji in
ne smejo biti starejša od 3 mesecev (velja
za točke od 1 do 4), razen za točko 5, kjer
dokazilo ne sme biti starejše do 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: iz 6. točke – revidirane ﬁnančne izkaze (bilanca stanja in
bilanca uspeha) za zadnje leto pred dnevom
objave razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – maks. 97 točk,
2. rok plačila – maks. 3 točke.
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 25. 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 d.d., IBAN:
SI56029230019346887,SWIFT:LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 30. 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 30. 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: 30. 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: 18. 2. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-5123/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborska knjižnica Maribor p.o., kontaktna oseba: Slavica Rampih Vajzovič, Rotovški trg 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/235-21-00, faks 02/235-21-27, elektronska pošta: system@mb.sik.si, internetni naslov: www.mb.sik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mariborska knjižnica Maribor
p.o., kontaktna oseba: Sabina Prevorčič,
Rotovški trg 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/235-21-00, faks 02/235-21-27, elektronska pošta: system@mb.sik.si, internetni naslov: www.mb.sik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mariborska knjižnica Maribor p.o., kontaktna
oseba: Sabina Prevorčič, Rotovški trg 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/235-21-00,
faks 02/235-21-27, elektronska pošta:
system@mb.sik.si, internetni naslov: www.
mb.sik.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Opis: dobava knjižnega in neknjižnega gradiva.
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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: JNB1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava knjižnega in neknjižnega gradiva po omejenem postopku v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mariborska knjižnica
Maribor p.o., Rotovški trg 2, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
vrednost 130,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 5. 2005 in/ali konec 30. 4.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica za varnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45-dnevni plačilni rok za nakup gradiva od dneva
izstavitve računa oziroma dobave blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev ponudbe
o skupnem nastopu, iz katere so razvidna
njihova medsebojna razmerja in kdo je nosilec pogodbe.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2005.
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: na TRR
01270-6030372772.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2005
ob 12. uri; Mariborska knjižnica Maribor p.o.,
uprava/I, Rotovški trg 2, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Mariborska knjižnica Maribor p.o.

Ob-5124/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Materija, kontaktna oseba: Valter Fabjančič, Bač Pri Materiji 28/b, 6242 Materija, Bač pri Materiji,
Slovenija, tel. 041/697-545.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava nadgradnje za gasilno vozilo s cisterno GVC
24/50, ki ustreza tipizaciji Gasilske zveze
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je na naslovu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja (1 kom).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 3. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti s prošnjo za
pridobitev razpisne dokumentacije, na naslov Prostovoljno gasilsko društvo Materija, Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija, ter
plačilu 7.000 SIT stroškov za razpisno dokumentacijo na TRR: 10100-0034707759
odprt pri Banki Koper.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 3. 2005 do
19. 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 23. 8. 2004 ali 150 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2005
ob 19.15; prostori Prostovoljnega gasilskega društva Materija, Bač pri Materiji 28/b,
6242 Materija.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo Materija
Ob-5125/05
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, kontaktna oseba: za predmet
JN: Marjetka Štefančič, mag. farm., spec.
kl. farm (05/330-16-80); za ekonomska
vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.
(05/330-15-60); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80),
Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici, Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Zdravila in medicinski
potrošni material” (št.: 200-1/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava zdravil
in medicinskega potrošnega materiala.
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.
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: implantanti in šivalni
material.
3) Ocenjeni stroški: 55,825.113,88 SIT
(brez DDV).
4) Predvideni datum začetka: postopka
21. 2. 2005.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: leče.
3) Ocenjeni stroški: 10,809.766,78 SIT
(brez DDV).
4) Predvideni datum začetka: postopka
21. 2. 2005.
Sklop št. 3
2) Vrsta in obseg: zdravstvena nega.
3) Ocenjeni stroški: 77,679.473,36 SIT
(brez DDV).

Št.

4) Predvideni datum začetka: postopka
21. 2. 2005.
Sklop št. 4
2) Vrsta in obseg: mikrobiološki in laboratorijski material.
3) Ocenjeni stroški 7,663.512,19 SIT
(brez DDV).
4) Predvideni datum začetka: postopka
21. 2. 2005.
Sklop št. 5
2) Vrsta in obseg: lekarniške kemikalije
in transfuziološki material.
3) Ocenjeni stroški 50,649.815,58 SIT
(brez DDV).
4) Predvideni datum začetka: postopka
21. 2. 2005.
Sklop št. 6
2) Vrsta in obseg: ostalo.
3) Ocenjeni stroški 21,267.581,88 SIT
(brez DDV).
4) Predvideni datum začetka: postopka
21. 2. 2005.
Sklop št. 7
2. Vrsta in obseg: RTG material.
3) Ocenjeni stroški 26,646.549,44 SIT
(brez DDV).
4) Predvideni datum začetka: postopka
21. 2. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklopi:
– sklop 1 – implantanti in šivalni material,
– sklop 2 – leče,
– sklop 3 – zdravstvena nega,
– sklop 4 – mikrobiološki in laboratorijski
material,
– sklop 5 – lekarniške kemikalije in transfuziološki material,
– sklop 6 – ostalo,
– sklop 7 – RTG 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:
Udeleženec mora izpolnjevati naslednje
pogoje in za izpolnjevanje teh pogojev predložiti zahtevana dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. izjavo da je ekonomsko – ﬁnančno
sposoben za izvedbo javnega naročila in
da njegovi transakcijski računi v preteklih
6 mesecih niso bili blokirani;
5. izjavo, da proti njemu ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
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poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
6. izjavo da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
7. izjavo o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave blaga;
8. izjavo, da mu v preteklih petih letih na
katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
9. izjavo o plačilnih pogojih iz katere bo
razvidno, da zagotavlja 60 dnevni plačilni
rok;
10. izjavo o dobavnem roku iz katere
bo razvidno, da zagotavlja 24 urni dobavni rok.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. zahtevano dokazilo: izpisek iz sodnega registra o veljavni registraciji dejavnosti,
ki je predmet razpisa oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti, če ni vpisan v
sodni register;
2. zahtevano dokazilo: potrdilo Agencije
RS za zdravila in medicinske pripomočke
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov oziroma o vpisu v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkov-promet na debelo oziroma odločba Agencije za zdravila in medicinske
pripomočke za promet z zdravili, odvisno od
prijave, odvisno od prijave;
3. zahtevano dokazilo:
a) potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da udeleženec ni bil pravnomočno obsojen;
b) lastna pisna izjava, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (Obr. 6);
4. zahtevano dokazilo: lastna pisna izjava (Obr. 6);
5. zahtevano dokazilo: lastna pisna izjava (Obr. 6);
6. zahtevano dokazilo: lastna pisna izjava (Obr. 6),
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. zahtevano dokazilo: lastna pisna izjava (Obr. 6);
8. zahtevano dokazilo: lastna pisna izjava (Obr. 6);
9. zahtevano dokazilo: lastna pisna izjava (Obr. 6);
10. zahtevano dokazilo: lastna pisna izjava (Obr. 6),
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: 25.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 3. 5. 2005.
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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: 30. 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: 17. 2. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-5138/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Simon Štukelj, inž. kom., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-25-68, faks 07/393-25-00, elektronska pošta: simon.stukelj@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.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: najem – nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: smetarsko vozilo prilagojeno za pobiranje odpadkov,
– sklop B: osebno vozilo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 34.10.4 (sklop
A), 34.10.21 (sklop B).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop A: smetarsko vozilo prilagojeno za
pobiranje odpadkov.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA /NACE / CPC): CPA 34.10.4
2) Kratek opis:
– sestavljeno vozilo iz šasije in nadgradnje mora zadovoljevati standarde SIST EN
55012, DIN 30728 in DIN 70006-1;
– podaljšana garancijska doba 3 leta,
medosna razdalja: 3900 mm (dve osi), širina vozila: 2300 mm (merjeno brez ogledal)
± 5%, višina vozila: maks. 3.300 mm, šasija
prilagojena za smetarsko nadgradnjo, kabina kratka z dvojnim sedežem na sovoznikovi
strani. Skupna dovoljena masa vozila maks.
18000 kg, vzmetenje na zadnjem delu z
zračnimi blazinami, z možnostjo dvigovanja vozila, gume 295-80 x 22,5, servo volan,
barva vozila bela, obremenitev prednje osi:
med 7000–8000 kg, motor EURO 3, moč:
min 205 KW ali večja, pojačana motorna zavora, svečke za predgretje; gretje goriva, zaščita hladilnika – spodaj, protihrupna zaščita
motorja (80 dB), izvod motorja za pogon
smetarske nadgradnje, elektronski omejevalec hitrosti na 85 km/h, vklopljiv omejevalec vzvratne hitrosti do 30 km za smetarska
vozila, 9 sinhroniziranih prestav, upoštevan
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veljavni ekološki standard, ostale zahteve
so navedene v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 150 dni po podpisu pogodbe.
Sklop B: osebno vozilo.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 34.10.21
2) Kratek opis:
– dolžina: min. 3800 mm, teža: min.
900 kg, pnevmatike: min. R14 col, barva:
bela, 5 vrat, motor - bencinski min. 43 KW,
prostornina min. 1149 cm3, petstopenjski
sinhro menjalnik,
– varnostna blazina – spredaj in s strani
za voznika in sovoznika, ABS + pomoč pri
zaviranju v sili, servo volan, elektronska blokada zagona motorja, centralno zaklepanje
z daljinskim upravljanjem, električni pomik
stekel spredaj, dnevne luči, deljiva zadnja
klop, klimatska naprava s protiprašnim ﬁltrom, avtoradio z zvočniki, kpl. gumijasti tepihi in prevleke za sedeže, obvezna oprema
vozila (žarnice, trikotnik, prva pomoč, ključ,
rezervno kolo).
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 30 dni po podpisu pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 smetarsko vozilo prilagojeno za pobiranje odpadkov (sklop A), 1 osebno vozilo (sklop
B).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 150 dni (od oddaje naročila),
sklop A, krajši rok se točkuje v skladu z razpisanimi merili; 30 dni (od oddaje naročila),
sklop B.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 300.000 SIT (za oba sklopa), bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene obveznosti
in bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (sklop A) ter 4 bianko menice za
odpravo napak v garancijskem roku (sklop
B).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– sklop A: polog ob prevzemu vozila
4,000.000 SIT, ostalo leasing na 2 leti,
– sklop B: polog ob prevzemu vozila
500.000 SIT, ostalo leasing na 1 leto.
Leasingdajalca si bo naročnik izbral bodisi sam bodisi tistega, ki ga navaja ponudnik, odvisno od tega, katera varianta bo za
naročnika cenovno ugodnejša.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik ekonomsko, ﬁnančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR,
– ostali pogoji navedeni v prvem in
četrtem odstavku 42. člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim po-

nudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek, postopek likvidacije ali
drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali 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. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad;
– dokazilo o tem, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem. V Republiki Sloveniji
potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske
evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1 ali BON 1/P ali BON2, ki
odraža ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe – iz
obrazca mora biti razvidno stanje blokade
poslovnih računov zadnjih šestih mesecih
od izstavitve. Če je ponudnik samostojni
podjetnik namesto teh obrazcev predloži potrdilo o solventnost, iz katerega je razvidno
stanje blokade poslovnih računov v zadnjih
šestih mesecih;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in
prispevke, določene s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena, za javno naročilo razpisano v sklopu B – osebno vozilo.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba za javno naročilo razpisano v sklopu A.
Smetarsko vozilo prilagojeno za pobiranje
odpadkov, glede na:
1. cena 50%,
2. previs nadgradnje 30%,
3. dobavni rok 10%,
4. servis 10%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT, valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava
stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na TRR št. 03150-1000002272 pri SKB
Banki d.d., s pripisom “Plačilo RD-dobava
vozil”.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov, ostali v okviru prostorskih zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 3. 2005
ob 12. uri, Komunala Novo mesto, SRI,
Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 98/05
Ob-5180/05
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, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, Tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup bolniških postelj:
1. sklop – bolniške postelje v intenzivni
negi – odrasli bolniki – 132 kosov (in dodatno 70 posteljnih vložkov za podaljšanje
bolniških postelj),
2. sklop – bolniške postelje v intenzivni
negi – odrasli bolniki – krajše – 12 kosov (in
dodatno 5 posteljnih vložkov za podaljšanje
bolniških postelj).
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: nakup bolniških postelj:
1. sklop – bolniške postelje v intenzivni
negi – odrasli bolniki – 132 kosov (in dodatno 70 posteljnih vložkov za podaljšanje
bolniških postelj),
2. sklop – bolniške postelje v intenzivni
negi – odrasli bolniki – krajše – 12 kosov (in
dodatno 5 posteljnih vložkov za podaljšanje
bolniških postelj).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Št.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
bolniških postelj:
1. sklop – bolniške postelje v intenzivni
negi – odrasli bolniki – 132 kosov (in dodatno 70 posteljnih vložkov za podaljšanje
bolniških postelj),
2. sklop – bolniške postelje v intenzivni
negi – odrasli bolniki – krajše – 12 kosov (in
dodatno 5 posteljnih vložkov za podaljšanje
bolniških postelj).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti;
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. ob primopredaji opreme ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 90
dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: kolikor ponudnik
ni tudi pooblaščeni serviser mora ponudbi priložiti tudi pogodbo s pooblaščenim
serviserjem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
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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. navedba tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj 1 pooblaščen serviser;
3. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da je ponujena oprema nova, sodobna in izdelana v
skladu z veljavno zakonodajo;
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja na lokaciji naročnika nadomestno opremo z enako
funkcionalnostjo v primeru, da bi popravilo
trajalo več kot 48 ur;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev
pogodbenih obveznosti v maksimalno 60
dneh od dneva veljavnosti pogodbe;
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja servis še
najmanj 10 let po preteku garancije in zagotavlja rezervne dele za celotno življenjsko
dobo;
7. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja 3-letno garancijo za ponujeno opremo;
8. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja odzivni
čas za odpravo napak ob delavnikih maksimalno 24 ur od naročnikovega obvestila
o napaki;
9. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil rezervne
dele za ponujeno opremo še najmanj 10 let
po poteku garancije in priložil tudi okvirne
letne stroške vzdrževanja;
10. da zagotavlja predložitev oziroma
dostavo vzorcev ponujene opreme tekom
postopka strokovnega ocenjevanja ponudb
na naročnikovo pisno zahtevo;
11. izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja
predložitev oziroma dostavo vzorcev ponujene opreme tekom postopka strokovnega
ocenjevanja ponudb naročnikovo pisno zahtevo;
12. ponudnik zagotavlja pouk osebja naročnika na lokaciji naročnika – izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo;
13. Ponudnik zagotavlja navodila v slovenskem jeziku - izjava ponudnika, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
merilo: cena – 100%
(A) Najnižja cena – za vse sklope.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 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 24. 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: 6. 4. 2005
ob 12. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 2 – pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-5246/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna oseba: Renata Vadnjal, Ferrarska 9, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava pisarniškega in računalniškega
materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Okrožno in Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper, Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 8, Koper,
Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1,
Piran, Okrajno sodišče v Piranu, Trg Etbina
Kristana 1, Izola, Okrajno sodišče v Piranu,
Obala 55, Portorož, Okrajno sodišče v Ilirski
Bistrici, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Bazoviška 22,
Ilirska Bistrica, Okrajno sodišče v Sežani,
Kosovelova 1, Sežana, Okrajno sodišče v
Postojni, Jenkova 3, Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: nabava pisarniškega materiala.
3) Obseg ali količina: popis artiklov v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: nabava računalniškega
materiala.
3) Obseg ali količina: popis artiklov v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popis
artiklov v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 3. 2005, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
naročnika št. 01100-637-0421683 ob dvigu
dostaviti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 3. 2005, do 9.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe lahko podajo
osebe s pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 3. 2005
ob 10. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 101/05
Ob-5273/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, Tajništvo komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba po-

slati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor,
Tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup tehničnega materiala - ponudbe se
oddajajo po sklopih ali kot celota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Republika
Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: elektro instalacijski material.
3) Obseg ali količina: posamezne postavke so podrobno navedene v razpisni
dokumentaciji, kjer so navedene tudi okvirne
letne količine za posamezno postavko.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: elektro material za razsvetljavo.
3) Obseg ali količina: posamezne postavke so podrobno navedene v razpisni
dokumentaciji, kjer so navedene tudi okvirne
letne količine za posamezno postavko.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: kovinski material za vodovod.
3) Obseg ali količina: posamezne postavke so podrobno navedene v razpisni
dokumentaciji, kjer so navedene tudi okvirne
letne količine za posamezno postavko.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: kovinski material za centralno kurjavo.
3) Obseg ali količina: posamezne postavke so podrobno navedene v razpisni
dokumentaciji, kjer so navedene tudi okvirne
letne količine za posamezno postavko.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: splošni kovinski material.
3) Obseg ali količina: posamezne postavke so podrobno navedene v razpisni
dokumentaciji, kjer so navedene tudi okvirne
letne količine za posamezno postavko.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, se sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
tehničnega materiala:
1. sklop: elektro instalacijski material,
2. sklop: elektro material za razsvetljavo,
3. sklop: kovinski material za vodovod,
4. sklop: kovinski material za centralno
kurjavo,
5. sklop: splošni kovinski material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 5% 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 prejema računa.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljaven izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila,
2. veljavni izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence iz katerega je razvidno, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
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 zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava ali če je uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb), da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem,
6. 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 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, tehnično, ekonomsko in
ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo,
3. 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na predračun 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: 1. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 13. uri v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana - predavalnica 3.
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: pogodba se
sklepa za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja. Posamezne postavke znotraj
sklopov so podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji, ki si jo lahko zainteresirani ponudniki ogledajo tudi brezplačno na
istem kraju, kjer je možno dokumentacijo
tudi prevzeti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-5275/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o., PE
Maribor, Zagrebška cesta 106, Maribor.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.13.10.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
16 tovornih vozil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
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višini 3,000.000 SIT), izbrani ponudnik predloži tudi bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 5% pogodbene vrednosti) in
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 5% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– dokazilo, da je ponudnik pooblaščeni
prodajalec,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
vozila dobavil v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti prihodkov manjših od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– servisna mreža,
– izjava ponudnika, da sta za ponujena
vozila v Mariboru in Ljubljani na razpolago
tehnično in kadrovsko usposobljena servisa
in od izhodiščne baza vozil nista oddaljena
več kot 15 km,
– garancija mora ustrezat zahtevani v
razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
organiziral izobraževanje voznikov glede
pravilne in gospodarne uporabe tovornih
vozil,
– ponudnik mora predložiti: navodila za
uporabo vozila, garancijsko in servisno knjižico.
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,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-4592/05 z dne 18. 2.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– skupaj 95 točk, od tega:
1. cena 55 točk,
2. servisna mreža 10 točk,
3. cena vzdrževanja vozil 10 točk,
4. garancijska doba 7 točk,
5. nadomestno vozilo 5 točk,
6. poraba goriva 4 točke,
7. dobavni rok 4 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2005 ob
12. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
izbral najugodnejše ponudnike po vrstah
tovornih vozil.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5308/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 477-31-89,
elektronska pošta: Stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnih računalnikov in računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
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: osebni
računalniki in računalniška oprema:
– sklop 1: osebni računalniki,
– sklop 2: dodatni in rezervni deli za
osebne računalnike,
– sklop 3: monitorji,
– sklop 4: prenosni računalniki,
– sklop 5: dodatni rezervni deli za prenosne računalnike,
– sklop 6: namizni tiskalniki,
– sklop 7: optični čitalniki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: ﬁnančno zavarovanje deﬁnirano v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
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) Kadrovske sposobnosti – obvezna dokazil: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005.
Cena: 7.200 SIT (cena 6.000 SIT+DDV
1.200 SIT).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako »Osebni računalniki« na TRR št.
01100-6030344242 ali na blagajni instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 3. 2005 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: 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: 31. 3. 2005
ob 11. uri, Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-5309/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 23, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZUM d.o.o., kontaktna oseba: Milan Železnik, Grajska ulica 7, 2000

Maribor, Slovenija, tel. 02/250-53-02, faks
02/251-60-94, elektronska pošta: milan.zeleznik@zum-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZUM d.o.o., kontaktna oseba: Milan Železnik, Grajska ulica 7, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-53-02, faks
02/251-60-94.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ZUM
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Železnik,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-53-02, faks 02/251-60-94, elektronska pošta: milan.zeleznik@zum-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava gasilskega vozila s cisterno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1 mio SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal v treh obrokih, prvi obrok v 90
dneh po podpisu pogodbe, drugi obrok do
februarja 2006 in tretji obrok v 30 dneh po
dobavi vozila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča;
– 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 izjava ponudnika;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z 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.
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
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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;
– da ponudnik sprejema plačilne pogoje
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da bo ponudnik vozilo dobavil v roku
12 mesecev po podpisu pogodbe – izjava
ponudnika;
– da vozilo v celoti ustreza minimalnim
tehničnim speciﬁkacijam – izjava ponudnika;
– da ponudnik zagotavlja servis vozila
vsaj še 10 let po dobavi – izjava ponudnika;
– da ponudnik predloži cenik za redne
servise vozila in opreme – cenik servisnih
storitev;
– da ponudnik zagotavlja najmanj tri
dnevno usposabljanje strojnikov voznikov
za upravljanje z vozilom – izjava ponudnika;
– da ponudnik nudi garancijsko dobo
na karoserijo 5 let in 2 leti na vgradne dele
– izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 64 točk,
2. tehnične lastnosti – 36 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 04515-0000 404707 NKBM.
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 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 13. uri, Slovenska Bistrica, Kolodvorska 23.
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: Milan Želetnik, ZUM d.o.o. Grajska ulica 7, Maribor,
tel. 02/250-53-02.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo
Slovenska Bistrica

Št.
Ob-5310/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in 12
knjižnic – skupno javno naročilo, kontaktna oseba: Marija Hribar, Partizanska 22,
1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-10-78,
faks 01/709-71-21, elektronska pošta: cer.
sik@email.si, internetni naslov: www.cer.
sik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Opis, izvedba skupnega naročila za nabavo knjig za naslednje knjižnice:
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Mestna knjižnica Piran, Lavričeva knjižnica Ajdovščina,
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Knjižnica
Maksa Samsa Ilirska Bistrica, Knjižnica Logatec, Knjižnica Bena Zupančiča Postojna,
Kosovelova knjižnica Sežana, Cankarjeva
knjižnica Vrhnika, Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica, Mestna knjižnica
Izola.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava knjig za 13 knjižnic po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZJN-1 v skupni ocenjeni vrednosti ca. 208 mio SIT letno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava knjižnega gradiva
na sedeže knjižnic.
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: knjige v
okvirni vrednosti 208 mio SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 1 mio SIT
v II. fazi postopka.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je skupni podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
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– 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih 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;
– da ponudnik zagotavlja več kot 10%
popust na dobavljene knjige za posamezno
založbo – izjava ponudnika;
– da ponudnik nudi 45-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo – izjava
ponudnika;
– da se ponudnik zaveže naročniku poslati posamezne izvode knjig na ogled, če
naročnik to zahteva – izjava ponudnika;
– da ponudnik zagotavlja potreben servis oz zamenjavo knjig z napakami – izjava
ponudnika;
– da bo ponudnik naročnika sproti obveščal o akcijskih prodajah, sejemskih prodajah in drugih ugodnostih in mu knjige dobavljal v tem času po teh cenah – izjava
ponudnika;
– da bo ponudnik najmanj v petnajstih
dneh po izidu knjižnih novosti naročnika o
tem obvestil – izjava ponudnika;
– da bo ponudnik knjige dobavil posameznemu naročniku najkasneje v 10 dneh
po naročilu – izjava ponudnika;
– da bo ponudnik priložil referenčno listo
založb, katerih produkcijo je sposoben redno dobavljati – izjava ponudnika;
– da se ponudnik zaveže skleniti pogodbo z vsako posamezno knjižnico, če bo
izbran kot najugodnejši ponudnik – izjava
ponudnika.
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 15. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01213-6030380997 pri UJP Postojna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 3. 2005 do
11. ure.
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 21. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali zakoniti zastopnik.
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: Milan Železnik, ZUM d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor,
tel. 02/250-53-02, e-pošta: milan.zeleznik@
zum-mb.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Ob-5315/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
PGD Zagrad Pečovnik, Gasilska zveza
Celje, kontaktna oseba: Vinko Sentočnik,
Dečkova 36, 3000 Celje, Slovenija, tel.
041/763-144, faks 03/490-55-51, elektronska pošta: gz.celje@triera.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava tipiziranega gasilskega vozila
GVC 16/25, 4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pečovnik 54, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
kompletno izdelanega tipiziranega vozila
GVC- 16/25 s pogonom na vsa 4 kolesa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 meseci in/ali 90 dni (od oddaje
naročila).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni plačilni rok – od dneva primopredaje kompletno izdelanega vozila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– registracija pri sodišču, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, da ni v kazenskem
postopku, da sprejema pogoje;
– razpisne dokumentacije, da je predložil
izjavo o plačilnih pogojih, da je predložil izjavo o zagotavljanju;
– servisnih storitev v času garancije, da
je izpolnjen obrazec za vpis referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija pri sodišču, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen obrazec o referencah
za podobna dela.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 75 točk,
2. rok plačila – 10 točk,
3. garancijska doba – 10 točk,
4. število referenc – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 4. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TRR št: 06000-0003667675 pri Banki Celje, s pripisom »Za razpisno dokumentacijo
GVC 16/25 – Zagrad-Pečovnik«.
Razpisno dokumentacijo je po predhodno izvedenem plačilu in pisnem zahtevku
možno poslati po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2005 do 12. ure
v prostorih sedeža GZ Celje – Dečkova 36,
Celje.
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. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: en predstavnik ponudnika, ki predloži pooblastilo za sodelovanje na
odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 16. uri, sejna soba Gasilske zveze Celje,
Dečkova 36, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti osebno na sedežu GZ Celje, Dečkova 36, Celje, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro po predhodni najavi na
tel. 041/763-144 (Vinko Sentočnik),
Po izvedenem plačilu in pisnem zahtevku je možno dokumentacijo poslati tudi po
pošti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
PGD Zagrad Pečovnik
Gasilska zveza Celje
Ob-5319/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Dolenjske Toplice, kontaktna oseba:
Nada Medle Kovačevič, Pionirska cesta
35, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel.
07/384-52-00, faks 07/384-52-10, elektronska pošta: os.dolenjske-toplice@guest.
arnes.si, internetni naslov: www2.arnes.
si/-osnmdt1s.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po skupinah v letni
ocenjeni vrednosti: 23,000.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Dolenjske Toplice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso in mesni izdelki,
3. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine,
4. sklop: ribe,
5. sklop: jajca,
6. sklop: olja, margarine in podobni izdelki,
7. sklop: sveža zelenjava in sadje,
8. sklop: zmrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi,
10. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine,
11. sklop: zmrznjeni izdelki iz testa,
12. sklop: kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
13. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 5. 2005, konec
30. 4. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
60-dnevni plačilni rok.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kakovost.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 3. 2005, cena:
12.000 SIT, v ceno je vključen DDV.
Pogoji in način plačila: na podračun šole odprt pri UJP Novo mesto št.:
01357-6030649227.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 3. 2005, do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 25. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: brez prisotnosti ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 4. 2005
ob 14. uri, OŠ Dolenjske Toplice, Pionirska
cesta 35, Dolenjske Toplice.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
OŠ Dolenjske Toplice
Ob-5488/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Škvarč Vlasta,
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Černeličeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-183, faks 07/46-68-110.
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: 2/05 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica
Brežice, Černeličeva cesta 17, 8250 Brežice; živila in material za prehrano.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: južno sadje.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: domače sadje.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: zelenjava.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: svinjina, govedina, teletina.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: perutnina.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: izdelki iz mesa – sveži
in suhi.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zmrznjena zelenjava,
sadje in zmrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
razvidna iz razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 5. 2005, konec 30. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: najnižja cena za sklop. Izbereta se
dva najugodnejša ponudnika za posamezni
sklop, razen za sklop 10, kjer se izbere en
ponudnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom;
– da zagotavlja vse zahtevane letne količine blaga;
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
– da bo odzivni čas največ 1 dan;
– da bo predložil referenčno listo;
– da ima organizirano službo za kontrolo
kvalitete in mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod;
– da bo ob podpisu pogodbe priložil izjavo o zdravstveni ustreznosti živil, ki ne bo
starejša od 2 mesecev;
– da sprejema razpisne pogoje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb,
sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo
tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe);
– in druge izjave, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON – 1P ali
drug uraden dokument iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto
2003 oziroma je razviden indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 4. 2005, cena:
3.200 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730,
s pripisom za JN – Živila in material za prehrano.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2005 ali 42 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 18. 4. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki in pooblačeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 11. uri; Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, upravna stavba, II. nadstropje, plansko-analitska služba.
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: javno naročilo
je razdeljeno na šest šestmesečnih obdobij.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-5490/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Irena Lozič, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-58-64, faks 01/369-59-01,
elektronska pošta: Irena.Lozic@gov.si. internetni naslov: www.kultura.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IMOS d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Anton Vidic, Dunajska
56, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-33-342, faks 01/47-33-301, elektronska pošta: anton.vidic@imos.si, internetni
naslov: www.imos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IMOS d.d., Ljubljana, kontaktna
oseba: Anton Vidic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-33-342,
faks 01/47-33-301, elektronska pošta: anton.vidic@imos.si, internetni naslov: www.
imos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/ projekte: Slovenski
etnografski muzej, kontaktna oseba: Jasna Senčur, Metelkova 2, 1000 Ljubljana,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-54-03, faks
01/432-53-77, elektronska pošta: Jasna.
sencur@etno-muzej.si, internetni naslov:
www.etno-muzej.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.2) Opis/predmet javnega naročila: izdelava, dobava in montaža opreme Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani.
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II.1.3) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.5) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 80%,
2. reference za enaka oziroma sorodna
dela 15%,
3. garancijski rok 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT (skupaj z DDV).
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun IMOS št. 05100-8011007067 pri Abanki d.d., ID št. za DDV SI 28003713. Dokazilo
o opravljenem plačilu z naslovom in davčno
številko poslati po faksu 01/47-33-301.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 3. 2005 do
11. ure.
IV.3.3) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.4) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2005.
IV.3.5) Datum, čas in kraj oddaje ponudbe: 23. 3. 2005 ob 12. uri, Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, 1000 Ljubljana,
sejna soba I. nadstropje.
V) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2005.
Ministrstvo za kulturo
Ob-5644/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Darij Križman, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-100,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta: darij.
krizman@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: daljinsko odčitovanje vodomerov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava celovitega sistema daljinskega
– radijskega odčitovanja vodomerov s
programsko podporo, ki bo omogočala
združljivost z različnimi sistemi ročnega,
radijskega in daljinskega odčitovanja ter
navezavo na obstoječo obračunsko programsko opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koper, Ulica 15. maja 13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od dneva sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti (redni izpisek iz sodnega registra – za
pravne osebe, priglasitveni list pričetka poslovanja – za samostojne podjetnike posameznike);
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
3. dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. potrdilo DURS-a, da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti dajatev ali
poslovnih obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2
– za pravne osebe, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida za zadnja 3 leta – za samostojne podjetnike posameznike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjave iz razpisne dokumentacije;
2. referenčna lista, potrjena s strani naročnikov z navedbo dobav v višini 10 mio
SIT, za katere je ponudnik sklenil pogodbe
v zadnjih 5 letih;
3. seznam pooblaščenih servisov za servisiranje vgrajene vodomere;
4. seznam morebitnih podizvajalcev, ki
bodo sodelovali pri javnem naročilu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 4. 2005, cena:
30.000 SIT. Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na naročnikov transakcijski račun št. 101000-0000055382 pri Banki Koper
d.d., s pripisom »Plačilo razpisne dokumentacije – Daljinsko odčitovanje vodomerov«.
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: sodeluje strokovna komisija naročnika in pooblaščene osebe ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 13.15, Ulica 15. maja 13, Koper (soba
113 – mala sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-5655/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših Rakičan, kontaktna oseba: Aljoša
Anđelić, Ciril Balažic, Ulica dr. Vrbnjaka 1,
9103 Rakičan, Slovenija, tel. 02/532-16-30,
faks 02/530-42-40, elektronska pošta: dom.
rakican@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 1-B-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom starejših Rakičan, Ul.
dr. Vrbnjaka 1, 9103 Murska Sobota.
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: sklopi:
1. meso in mesni izdelki,
2. piščančje, puranje meso in izdelki,
3. kruh, pekovski in mlevski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. zamrznjena zelenjava, sadje in ribe,
6. sokovi in sirupi,
7. testenine,
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8. zamrznjeni izdelki iz testa,
9. sveže sadje in zelenjava,
10. olje in rastlinske maščobe,
11. splošno prehrambeno blago I,
12. splošno prehrambeno blago II,
13. splošno prehrambeno blago III.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
II. fazi bančna garancija za resnost ponudbe
in bančna garancija za dobro izvedbo – če
skupna ponudbena vrednost posameznega
ponudnika (vsi ponujeni sklopi skupaj) presega 30 mio SIT (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok vsaj 30 dni od dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) splošni pogoji – 42/1 člen ZJN-A:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – registracija,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – potrdilo oziroma lastna izjava,
da dovoljenje ni potrebno,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva in lastna izjava;
B) dodatni pogoji 42/4:
1. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali drugi postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – potrdilo sodišča,
2. poravnani davki in prispevki – potrdilo
pristojne davčne uprave,
3. zanesljivost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti – izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za gospodarske družbe: BON1/P in
BON2 ponudnik na dan pred izstavitvijo dokumenta, kakor tudi v zadnjih 6 mesecih ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti;
– za s.p.: potrdilo vsake banke, na kateri
ima odprt poslovni račun o povprečnem stanju na transakcijskem računu, iz katerega
mora biti razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokad računa, ter da na
dan pred izdajo potrdila ni imel nedospelih
obveznosti in zadnjo napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti, potrjeno
s strani pristojne davčne uprave, vključno z
zadnjo bilanco stanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. vsaj 4 potrjene reference,
2. da zagotavlja vse razpisane vrste in
količine blaga – izjava,
3. da nudi vsaj 30-dnevni plačilni rok – izjava,
4. dobava blaga fco skladišče naročnika
razloženo in odzivni čas 24 ur – izjava,
5. izpolnjevanje pogojev in načel o higieni živil – HACCP sistem – izjava,
6. dostava brezplačnega vzorca na naročnikovo zahtevo – izjava,
7. blago iz 1. sklopa narezano in obdelano po želji naročnika,
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8. blago iz 3. sklopa narezano in pakirano v folijo po želji naročnika – izjava,
9. blago iz 6. sklopa pakirano v nepovratno ali slim embalažo – izjava,
10. olje iz 10. sklopa dobavljeno v 30
litrskih nerjavečih sodčkih – izjava,
11. zagotavljanje interventne dostave blaga iz 1., 3., 4., 5. in 9. sklopa v roku 2 ur.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-B-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 3. 2005, cena:
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2005, do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav v I. fazi
ne bo javno. Odpiranje ponudb v II. fazi bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2005
ob 12.30, sejna soba Uprava doma starejših
Rakičan.
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 bo
II. fazo omejenga postopka ponavljal praviloma vsakih 6 mesecev, razen za 9. sklop
(praviloma na 2 meseca) in 10. sklop (praviloma letno).
Prevzem dokumentacije: osebno ali po
pošti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Dom starejših Rakičan

Gradnje
Ob-5312/05
Preklic
Občina Ravne na Koroškem preklicuje
javni razpis za projektiranje in izvedbo investicijskih ukrepov za prehod iz toplovodnega ogrevanja na ogrevanje s plinom za
OŠ Prežihov Voranc ter oskrba z energijo
v dobi vračanja, ki je bil pod št. Ob-3909/05
dne 11. 2. 2005 objavljen v Uradnem listu
RS, št. 11-13/05.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-5313/05
Preklic
Občina Ravne na Koroškem preklicuje
javni razpis za projektiranje in izvedbo investicijskih ukrepov za prehod iz toplovodnega
ogrevanja na ogrevanje s plinom za kompleks stavb Na gradu ter oskrba z energijo
v dobi vračanja, ki je bil pod št. Ob-3912/05
dne 11. 2. 2005 objavljen v Uradnem listu
RS, št. 11-13/05.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1/05-2
Ob-5002/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ekonomska šola Novo mesto, kontaktna
oseba: Jože Zupančič, Ulica talcev 3a, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-33-260,
faks 07/39-33-280, elektronska pošta: Joze.
Zupancic1@guest.arnes.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet: dozidava in nadzidava Ekonomske šole Novo mesto, II. – zaključna faza
vključno z dobavo in montažo pisarniške
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 45.21.15, 36.11.1,
36.12.99.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A. – Dozidava in nadzidava
Ekonomske šole Novo mesto, II. – zaključna faza.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.15.
2) Kratek opis: razvidno iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 4. 2005; dobava
1. 8. 2005.
Sklop št. B. – Dobava in montaža pisarniške opreme.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 36.11.1, 36.12.99.
2) Kratek opis: razvidno iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 8. 2005; dobava
31. 8. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 4. 2005 in/ali konec
31. 8. 2005 za sklop A in B.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT za sklop A oziroma v višini 500.000 SIT za sklop B, bančni garanciji
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 90% pogodbene vrednosti izvedenih
del se plača na osnovi izstavljenih situacij v
roku 60 dni od potrditve,
– del zadržanega zneska v višini 10%
od vrednosti izvedenih del, ki se obračuna
oziroma zadrži že pri začasnih situacijah, se
plača z virmanom v 30 dneh po podpisanem
zapisniku o uspešno opravljenem prevzemu
objekta.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem,
– da je ponudnik ekonomsko, ﬁnančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR,
– da bo imel ponudnik pred podpisom
pogodbe knjigovodsko izkazano, da je poravnal vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je premet razpisa,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
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. Za ponudnika, ki ni vpisan v register
pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
– dokazilo o tem, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki
se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1 ali BON1/P ali BON2 ali
potrdilo o solventnosti za samostojne podjetnike,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– mnenje pooblaščenega revizorja predloženo pred podpisom pogodbe, ki bo potrjevalo da ima ponudnik knjigovodsko iz-
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kazano, da je poravnal vse obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrjene reference o kvalitetno opravljenih delih s področja razpisanih del, v višini
vsaj 100,000.000 SIT brez DDV (zahtevana
vsaj 1 referenca, več referenc se točkuje v
skladu z razpisanimi merili), za dela razpisana v sklopu A,
– potrjene reference o kvalitetno opravljenih delih s področja razpisanih del, v višini
vsaj 15,000.000 SIT brez DDV (zahtevana
vsaj 1 referenca), za dela razpisana v sklopu B,
– seznam kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih po vrsti in stopnji izobrazbe,
– seznam referenčnih objektov, pri katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– navedba osnovnih sredstev in opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena, za javno naročilo razpisano v sklopu B – Dobava in montaža
pisarniške opreme.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: za javno naročilo razpisano v sklopu A. – Dozidava in nadzidava Ekonomske
šole Novo mesto, II. – zaključna faza:
1. cena – 85%,
2. reference – 15%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2005 po
predhodni najavi.
Cena: 10.000 SIT. Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava stroškov razpisne dokumentacije na podračun
pri UJP Novo mesto 01100-6030703627 z
navedbo - plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 3. 2005 ob
11. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov, ostali v skladu s prostorskimi zmožnostmi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2005
ob 13. uri; sejna soba na Ekonomski šoli
Novo mesto, Ulica talcev 3a, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Ekonomska šola Novo mesto
Ob-5003/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba:
Jordan Hrvatin, Podbevškova ulica 12, 8000

Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-494,
031/363-245, faks 07/39-32-505, elektronska pošta: jordan.hrvatin@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet: gradnja čistilne naprave
Prečna.
Predvidena je izgradnja mehansko-biološke čistilne naprave z vpihovanjem zraka s pomočjo kompresorjev v oksidacijski
bazen, prirejena pa bo še za nitriﬁkacijo,
denitriﬁkacijo in fosfatizacijo. Biološka čistilna naprava deluje na principu razgradnje
organskih snovi v odpadni vodi s pomočjo
mikroorganizmov, ki se nahajajo v aktivnem
blatu. Čistilna naprava je projektirana na
zmogljivost 800 EE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prečna pri Novem mestu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zmogljivost čistilne naprave 800 EE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, bančni garanciji za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 40% pogodbene vrednosti izvedenih
del se plača na osnovi izstavljenih situacij v
roku 60 dni od potrditve,
– za 50% vrednosti izvedenih del se naročnik in izvajalec dogovorita za plačilo s
kompenzacijo terjatev naročnika do dolžnikov
po spisku, ki ga naročnik preda izvajalcu,
– del zadržanega zneska v višini 10%
od vrednosti izvedenih del, ki se obračuna
oziroma zadrži že pri začasnih situacijah, se
plača z virmanom v 30 dneh po podpisanem
zapisniku o uspešno opravljenem prevzemu
objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
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svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem,
– da je ponudnik ekonomsko, ﬁnančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR,
– da bo imel ponudnik pred podpisom
pogodbe knjigovodsko izkazano, da je poravnal vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
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. Za ponudnika, ki ni vpisan v register
pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– dokazilo o tem, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki
se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1 ali BON1/P ali BON2 ali
potrdilo o solventnosti za samostojne podjetnike;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– mnenje pooblaščenega revizorja predloženo pred podpisom pogodbe, ki bo potrjevalo da ima ponudnik knjigovodsko izkazano, da je poravnal vse obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrjene reference o kvalitetno opravljenih delih s področja razpisanih del (vsaj
1), v višini vsaj 50,000.000 SIT brez DDV;
– seznam kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih po vrsti in stopnji izobrazbe;
– seznam referenčnih objektov, pri katerih je sodeloval odgovorni vodja del;
– navedba osnovnih sredstev in opreme.
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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 18. 3. 2005, po
predhodni najavi.
Cena: 10.000 SIT. Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na
TRR št. 03150-1000002272 pri SKB Banki
d.d., s pripisom ''Plačilo RD – gradnja čistilne naprave Prečna''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov, ostali v skladu s prostorskimi zmožnostmi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 3. 2005
ob 11. uri; Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-5006/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-52, faks 04/237-31-07,
elektronska pošta: bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-0028/2005-46/09.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja stanovanjskega bloka Zlato
polje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.1 Splošna dela
na področju nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 280 dni od oddaje naročila.

17-18 / 25. 2. 2005 /

Stran

1407

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 20,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj do 20. 5. 2005 (vzorec 1);
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti s
trajanjem garancije 60 dni od poteka roka za
dokončanje del, in jo bo predložil najkasneje
v 10 dneh po sklenitvi pogodbe (vzorec 2);
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka (vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: poleg garancij iz točke III.1.1.
Obvezni depoziti in jamstva, mora ponudnik
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe);
2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne sli druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe);
4. kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33.
členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02, 47/04);
5. izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa-dokazilo obrazca BON 1 in
BON 2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe);
7. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti: ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe;
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9. dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi: ponudnik mora imeti najmanj dvajset za nedoločen čas zaposlenih ljudi – dokazilo izpolnjena tabela, priložiti pogodbo o stalni
zaposlitvi odgovornega vodja del, ki mora
izpolnjevati zahteve Zakona o graditvi objektiv (Ur. l. RS, št. 102/04); ponudnik mora biti
lastnik vsaj dveh kamionov, enega bagra,
dveh avtomešalcev, enega žerjava višine
vsaj 20 m ter dosega roke vsaj 15 m in dveh
pisarniško-skladiščnih kontejnerjev – dokazilo izpolnjena tabela;
10. izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči;
11. izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih;
12. izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. rok izvedbe.
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 18. 3. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46090005 pri čemer mora biti naveden tudi namen plačila:
Plačilo razpisne dokumentacije za gradnjo
stanovanjskega bloka Zlato polje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 3. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 3. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
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.
Mestna občina Kranj
Ob-5007/05
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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: OZG Zdravstveni dom Jesenice, kontaktna oseba: Suzana Vilman, C.
M. Tita 78, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-100, faks 04/58-68-171.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Jesenice, kontaktna oseba: Suzana
Vilman, C. M. Tita 78, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-68-100, faks 04/58-68-171.
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: B_011.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Jesenice, C. M. Tita
78, 4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
prostorov – gradbeno obrtniška dela skupaj
z vodovodno inštalacijo, elektro inštalacijo in
centralnim ogrevanjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe ponudnik jamči z menico.
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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 4. 2005, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na račun 01252-6030921122, DDV je v ceno že
vračunan.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 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 1. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 4. 2005
ob 12. uri, Zdravstveni dom Jesenice, C. M.
Tita 78, Jesenice – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-5021/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.
si, internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-00,
faks 01/831-81-19, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-05, faks 01/831-81-19.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. rušenje telovadnice in izgradnja nadomestne telovadnice z ureditvijo okolice,
2. rušenje dela šolske zgradbe, izgradnja nadomestne gradnje, delna adaptacija objekta, ki se ruši in rekonstrukcija
kotlovnice s prevezavami na obstoječe
objekte šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stranje pri Kamniku.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– rušenje dela šolske zgradbe, odvoz na
deponijo, izkopi in novogradnja nadomestne zgradbe v izmeri ca. 1600 m2 površin,
adaptacija dela starega objekta, ki se poveže z novogradnjo ca. 200 m2, adaptacija
kotlovnice v obstoječem objektu (moč ca.
350 kW) z novo povezavo z novogradnjo
in nad preostalim delom šolske zgradbe
(predmetne stopnje in telovadnice). Predmet naročila so vsa dela do predaje objekta
za potrebe devetletne osnovne šole razen
notranje opreme;
– rušenje telovadnice, odvoz na deponijo, izkopi in izgradnja nove telovadnice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– izgradnja nadomestne telovadnice maj
2005 – september 2005,
– izgradnja nadomestne šolske zgradbe
julij 2005 – maj 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek maj 2005 in/ali konec
junij 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
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: dokazilo o vpisu v sodni register
oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri
pristojni davčni upravi, potrdilo, da ima po-
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trebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
BON 1 in BON 2 ter potrdilo o solventnosti
ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-36026/04 z dne 24. 12.
2004; Ob-36027/04 z dne 24. 12. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 95%,
2. brezplačne pogarancijske storitve
5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik št.
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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. 5. 2005 ali 61 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2005
ob 11. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Občina Kamnik
Ob-5023/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Miloš Kukovičič, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-09, faks 07/492-22-21,
elektronska pošta: Milos.kukovicic@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

Št.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija poslovnega objekta v
večstanovanjski objekt na Šolski 14A,
Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krško.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 500.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec avgust 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva (če
je potrebno)
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh po prejemu situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravno-
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močno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazec BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja gradenj podobnih razpisanim v zadnjih petih
letih, v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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:
A1) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-03-15/03 0405.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 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. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, Miloš
Kukovičič, tel. 07/498-13-09.
Občina Krško
Ob-5024/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Miloš Kukovičič, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-09, faks 07/492-22-21,
elektronska pošta: Milos.kukovicic@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.

Stran

1410 /

Št.

17-18 / 25. 2. 2005

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija objekta na Cesti 4. julija 18A,
Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krško.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 500.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec julij 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh po prejemu situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazec BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja gradenj podobnih razpisanim v zadnjih petih
letih, v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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:
A1) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-03-38/02 0405.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 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. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 13. uri, Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, Miloš
Kukovičič, tel. 07/498-13-09.
Občina Krško
Ob-5129/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v svojem imenu in v imenu in za
račun Stanovanjskega sklada RS kot soinvestitorja, 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:
zdenka.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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je mogoče poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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: 351-03-0002-1/2005-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dobrna.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne in tehnične dokumentacije in
izgradnja objekta, vključno z nakupom potrebnega zemljišča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dokončanje del 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
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 potrebno za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: z dne 18. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. garancijska doba,
3. reference ponudnikov.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-03-0002-1/2005-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 25. 2. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Dobrna št. 01355-0100003171 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Razpisna dokumentacija – ZN Center Dobrna«.
IV.3.3) Rok za sprejem ponudb ali prijav
za sodelovanje: 25. 3. 2005 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 3. 2005
ob 10. uri, sejna soba Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se soﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: pri Zdenki
Kumer in Jani Bošnak, vsak dan med 8.
in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Občina Dobrna
Ob-5181/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: 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) 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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka JN: 96/04 VV;
številka zadeve: 362-03-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova službenih stanovanj po Sloveniji
– III. faza/2004.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Grosuplje, Mirna
in Sežana.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
službenih stanovanj po Sloveniji – III. faza/2004, in sicer celotna obnova po enega
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službenega stanovanja v Ljubljani, Grosuplju in Mirni ter delna obnova enega službenega stanovanja v Sežani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema situacije oziroma računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; 3. proti
ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali
ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima sedež; 4. ponudnik
mora imeti poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države; 5. ponudnik
mora izpolniti in priložiti obrazec soglasja k
podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi;
6. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj tri istovrstna gradbena dela
– obnova stanovanj – v posamični vrednosti
posla najmanj 15,000.000 SIT z vključenim
davkom na dodano vrednost; 7. ponudnik
mora imeti zaposleno eno osebo ustrezne
izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za
odgovornega vodjo del za zahtevne objekte
skladno s 77. členom ZGO-1-UPB1 (Uradni
list RS, št. 102/04); 8. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost skladno s 33.
členom ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št.
102/04) za predmet javnega naročila (GOI
dela); 9. ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; 2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ponudniku ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali druge enakovredne evidence; 4. originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe; 5. izpolnjen, podpisan
in žigosan obrazec soglasja k podizvajalski
oziroma kooperantski pogodbi.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 6. seznam treh izvedenih gradbenih del (obnova stanovanj) v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe, z zneski, datumi
in nazivi končnih naročnikov, vključno z dokazili v obliki originalno potrjenega potrdila
– izjave za vsak posel – pogodbo posebej,
potrjenih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti (obrazci
so priloženi v razpisni dokumentaciji); 7. fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi ter
strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja; 8. fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet
javnega naročila; 9. kalkulacijske osnove;
datirane, žigosane in podpisane.
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delavnik med 9. in
11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
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 22. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 9.30; Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 25a, Ljubljana
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 080-09-1173/05
Ob-5276/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Železniki, kontaktna oseba: Martina Logar, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija,
tel. 04/500-00-00, faks 04/500-00-20, elektronska pošta: uprava@obcina.zelezniki.si,
internetni naslov: www.zelezniki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izkoristek podstrešja in delna nadzidava
podružnične šole Selca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Železniki; vas
Selca.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izkoristek podstrešja in delna nadzidava podružnične šole Selca.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek 15. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe. Garancije
za dobro izvedbo del in za odpravo napak
v garancijski dobi na podlagi razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 3. 2005.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na blagajni
Občine Železniki, soba št. 19 ali z virmanom
na podračun pri UJP Občine Železniki, št.:
01346-0100007492, sklic 00 707110.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 12.30, Občina Železniki, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Občina Železniki
Ob-5456/05
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
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ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste G1-2/250 Spuhlja–
Ormož od km 5.350 do km 5.950.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0250 cesta G1-2
Spuhlja–Ormož.
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.
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 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 31. 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 31. 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: 31. 3. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
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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
29,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5457/05
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 prepusta čez Mlečni potok na
cesti R2-403/1073.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1073 cesta R2-403
Podbrdo – Petrovo Brdo.
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: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z 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
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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: 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 iz-

17-18 / 25. 2. 2005 /

Stran

1413

vedbe 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 31. 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: 31. 3. 2005 do 9. 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: 31. 3. 2005
ob 10. 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
33,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5458/05
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 mostu čez Krko v Dvoru na
R1-214/1157.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1157 cesta R1-214
Stari Log – Dvor.
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: 150 dni od oddaje naročila.
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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
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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: 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 31. 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: 31. 3. 2005 do
10. ure; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
24,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5459/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za pro-

met – 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:
preplastitev ceste RT III-929/1409 odcep za Areh od km 2.550 do km 3.100
1. poodsek II. faze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1409 cesta RT-929
odcep za Areh.
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.
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:
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– 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: 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 31. 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: 31. 3. 2005 do
11. ure; Republika Slovenija – Ministrstvo
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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: 31. 3. 2005
ob 12. 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
38,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 40306-2-237/04

Ob-5316/05

Zavrnitev vseh ponudb
V zvezi z javnim razpisom za dobavo
električne energije, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 2 z dne 7. 1. 2005, Ob-38123/04, se je naročnik v skladu s 77. členom
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00 in 2/04) odločil zavrniti obe
ponudbi.
Vzrok zavrnitve: naročnik je pravočasno
prejel dve ponudbi, od katerih je bila le ena
pravilna in popolna, ki pa je bila zaradi bistveno višje cene od ponudnika, ki je oddal
nepopolno ponudbo, za naročnika nesprejemljiva (76. člen ZJN).
Naročnik se je odločil razpis ponoviti, o
tem kdaj bo objavljen v Uradnem listu RS pa
bo oba ponudnika pisno obvestil.
Občina Trbovlje
Št. 4022-65/2004-35

Ob-5134/05

Popravek
V zvezi z javnim naročilom št. 04/310048,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6 z dne
21. 1. 2005, Ob-1421/05, se doda in spremeni:
Točka objave: III.1.1.
Besedilo pod točko 3.8.16.1 razpisne dokumentacije se spremeni in se glasi:
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora biti predložena v višini 1,600.000 SIT,
če se ponudnik javlja na en sklop, 3,200.000
SIT če se ponudnik prijavlja na dva sklopa
in 4,800.000 SIT v primeru, da se ponudnik
javi na vse tri sklope.
Točka objave: III.2.1.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke
3.8.1.a se spremeni in se glasi:
Kopija licence za opravljanje zasebnega
varovanja.
Točka objave: III.2.1.3.
Besedilo v točki 3.8.9.5 razpisne dokumentacije se spremeni in se glasi: Ponudnik
mora za zaposlene, ki bodo opravljali dela
varnostnika, predložiti službene izkaznice,
izdane s strani Ministrstva za notranje zadeve. Kot dokazilo se bodo upoštevale licence in službene izkaznice, ki jih je izdala
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zbornica RS za zasebno varovanje in tudi
službene izkaznice, ki jih je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
Besedilo v točki 3.8.9.2. se spremeni in
se glasi:
Izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zaposleni, kateri bodo opravljali dela varnostnika
– receptorja in receptorja, na lokacijah
navedenih v sklopu 2, pasivno obvladajo
angleški jezik. Za pasivno obvladovanje
tujega jezika se smatra pozitivna ocena v
štiriletnem srednješolskem izobraževanju
ali potrdilo o uspešno opravljenem tečaju
tujega jezika. (Naročnik si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe preveri
potrdila).
Besedilo v točki 3.8.9.3. se spremeni in
se glasi:
Izjava dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da bo ponudnik v roku trideset dni od podpisa pogodbe usposobil
varnostnike in varnostnike – receptorje za
reševanje iz dvigala na konkretnem objektu
in za gašenje z gasilnim aparatom.
Besedilo v točki 3.8.15. se spremeni in
se glasi:
Izjava dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da je ponudnik dolžan povrniti škodo, ki jo povzročijo njegovi zaposleni,
in sicer v naslednjih primerih:
– namerno povzročena škoda,
– škoda, ki nastane zaradi malomarnosti
varnostnikov – receptorjev,
– škoda, ki nastane zaradi neizpolnjevaja s pogodbo predpisanih del.
Točka objave IV.3.3.
Rok za predložitev ponudb je 11. 3. 2005
do 9.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna
naročila, 1. nadstropje, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana.
Točka objave IV.3.7.2.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 2005
ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za ﬁnance, Službe za javna
naročila, 1. nadstropje, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 400-037-73/04

Ob-5214/05

Popravek
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 90 z
dne 13. 8. 2004, Ob-21568/04, objavil javni razpis za prevoze zdravil, št. naročnika
400-037-73/04. Po izpeljani II. fazi je ponudnike s priznano sposobnostjo pozval ponudnike k oddaji ponudbe z rokom oddaje
2. 11. 2004. Navedeni javni razpis je naročnik preklical, saj je ugotovil, da je razpisna
dokumentacija pomanjkljiva in na podlagi
le-te ne bo mogel izbrani izvajalca storitev.
O odločitvi naročnika so bili obveščeni dne
7. 12. 2004 vsi ponudniki. Naročnik bo pristopil k ponovni izvedbi II. fazi omejenega
postopka.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-4605/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asič, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/837-22-20, elektronska pošta: zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi dializnih bolnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj bivanja bolnika-dializni
center – kraj bivanja bolnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
ca. 300.000 km letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da,
– Zakon o zdravstveni dejavnosti,
– Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja,
– Določila splošnega dogovora in področnega dogovora za zdravstvene domove.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 3. 2005, cena:
12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni Zdravstvenega doma Ribnica oziroma nakazilo na podračun pri UJP št. rač.
01304-6030923812, sklic na številko 00 in
datum plačila.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 3. 2005 ali 40 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 31. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 3. 2005
ob 13. uri, sejna soba Zdravstvenega doma
Ribnica, Majnikova ulica 1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
Št. 961-03/05
Ob-4844/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-56-61, faks 01/232-03-74, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si;
natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-03/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje mikroﬁlmskih naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska
ul. 15, Ljubljana, Masarykova 17, OE Celje, Gregorčičeva 5a, OE Koper, Pristaniška
12, OE Kranj, Stara cesta 11, OE Maribor,
Sodna ulica 15, OE Murska Sobota, Kocljeva 12d, OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
OE Novo mesto, Novi trg 9, OE Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 4.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.80.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje 27 različnih mikroﬁlmskih naprav.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 600.000 SIT, izdana s strani
banke, ki mora veljati 90 dni od odpiranja
ponudb oziroma toliko, kolikor je veljavna
ponudba;
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,200.000 SIT, ki
mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen po potrjeni opravljeni storitvi,
do 10. v mesecu za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse
ostale v III. poglavju razpisne dokumentacije
in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
regirstriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
2. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb;
3. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
4. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo je
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada);
5. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
6. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
7. bančna garancija za resnost ponudbe;
8. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
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9. izjava (v obrazcu ponudbe), da ponudnik nudi rok plačila 30 dni od dneva prejema
računa, ki je izstavljen po potrjeni opravljeni
storitvi, do 10. v mesecu za pretekli mesec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika o zagotavljanju storitev vzdrževanja mikroﬁlmskih naprav na
naročnikovih lokacijah;
2. izjave naročnikov (največ deset) o kraju, vrednosti, datumu in kakovosti opravljenih del ter skladnosti izvedbe s pogodbenimii določili, s katerimi ponudnik dokazuje
svoje reference o vzdrževanju mikroﬁlmskih
naprav v zadnjih treh letih. V izjavi morata
biti navedeni tudi kontaktna oseba naročnika in telefonska številka;
3. izjava (v obrazcu ponudbe), da ponudnik zagotavlja odzivni čas pristopa k odpravljanju napak in nepravilnosti v delovanju
strojne opreme največ 4 delovne ure od
trenutka prijave nepredvidenega dogodka
oziroma napake;
4. izjava (v obrazcu ponudbe), da ponudba ponudnika velja do sklenitve pogodbe z
izbranim ponudnikom oziroma najmanj 90
dni od odpiranja ponudb.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 3. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št.: 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da takrat naročniku posreduje tudi podatke o polnem in točnem naslovu ﬁrme ter
identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 3. 2007 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 3. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, mala
sejna soba v VIII. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik
lahko prevzame razpisno dokumentacijo
osebno, in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana, vsak dan med 12. in
13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.

Št.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-5005/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje INTEL-Dell
strežnikov – za dobo 6 mesecev.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
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: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa za mesečni pavšal.
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 011/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 011/2005.
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 011/2005
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
011/2005-1L-ODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV
po enodnevni predhodni najavi po telefaxu
na št. 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 011/2005-1L-ODP/S) in
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z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 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. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3.
2005 ob 10. uri, RTV Slovenija – Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV, Čufarjeva ul. – gradbeni provizorij,
1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-5019/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože
Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče, Slovenija, tel. 03/56-85-155,
faks 03/56-85-285, elektronska pošta: gospodarstvo@radece.si, internetni naslov:
www.radece.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 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava strategije prostorskega razvoja
Občine Radeče in prostorskega reda Občine Radeče s strokovnimi podlagami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Radeče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 1. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po potrditvi situacije – podrobnosti 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: pravni akt o skupni izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
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1. ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo pri
pristojnem sodišču ali drugem organu. Imeti
mora tudi potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je na podlagi posebnega zakona takšno
dovoljenje potrebno;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in s podkupovanjem
ali zaradi takih kaznivih dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen je
prenehanje poslovanja ali ni bil uveden katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini mora imeti v RS poravnave tiste dajatve, ki jih je moral poravnati
v RS;
5. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben – podrobnosti v razpisni dokumentaciji;
6. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
za izvedbo predmetnega javnega naročila,
in sicer:
6.1. predložiti seznam vsaj petih najpomembnejših storitev na področju priprave
strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov v
zadnjih petih letih za občine, ki so po velikosti primerljive, skupaj s potrdili naročnikov o
dobro opravljenem delu;
6.2. razpolagati z zadostnim številom
strokovnih delavcev, potrebnih za izvedbo
naročila – podrobnosti v razpisni dokumentaciji;
7. ponudnik mora izpolnjevati tudi druge
pogoje za izvedbo javnega naročila:
7.1. do morebitnih podizvajalcev, s
katerimi nastopa v ponudbi, mora imeti poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne
obveznosti;
7.2. izpolnjevati mora pogoje po Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov;
7.3. da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije in da ni dal zavajajočih
podatkov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02, 08/03),
– ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02, 97/03,
47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2005, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu
Občine Radeče.
Cena: 7.200 SIT, cena vključuje DDV.
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Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu zneska 7.200 SIT na
podračun proračuna 01299-0100003393 pri
UJP Žalec, ident. št. za DDV: 50643720.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 3. 2005 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa.
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 datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 3. 2005
ob 10. uri v sejni sobi Občine Radeče.
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: 16. 2. 2005.
Občina Radeče
Št. 43/2005
Ob-5131/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Študentski domovi, kontaktna oseba: Andrej Kuster, Gosposvetska
cesta 83, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-84-200, faks 02/25-25-563, elektronska pošta: umsd@uni-mb.s.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
receptorske storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Študentski domovi – naselje Gosposvetska, Tyrševa, Koroška-Lent.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje receptorskih storitev za obdobje treh
let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 4. 2005 in/ali konec 31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT in
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbenih
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe iz katere
so razvidna medsebojna razmerja in kdo je
podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
– lastno pisno izjavo ponudnika o nekaznovanosti, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
– odločbo pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; če je takšno dovoljenje z zakonom
predpisano, če dovoljenje ni predpisano zadostuje lastna izjava ponudnika, da dovoljenje ni več zahtevano;
– izjavo o ne-zavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
od dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad; Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
– 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 preložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo o zagotavljanju vseh razpisanih vrst storitev, opredeljenih v speciﬁkaciji
zahtev naročnika;
– izjavo o izvajanju usposabljanja zaposlenih po programih usposabljanja.
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:
1. cena storitve – 85 točk,
2. reference – 10 točk,
3. plačilni pogoji – 5 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 01100-6030631265.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2005 do
12. ure.
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 pooblastili ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2005
ob 14. uri; Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, Maribor – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Andrej Kuster,
Univerza v Mariboru Študentski domovi,
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, tel.
02/22-84-210.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Ob-5132/05
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:
Peter Hometer, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: Peter.hometer@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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 9-IA.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19-2005/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
revidiranje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: revidiranje letnega poročila Pošte Slovenije,
d.o.o., in revidiranje računovodskih izkazov
skupine Pošte Slovenije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od oktobra 2005 do 15. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– da je vpisan v register revizijskih družb
pri Slovenskem inštitutu za revizijo,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel najmanj 10 revidiranj letnih računovodskih izkazov oziroma letnih poročil velikih gospodarskih družb, od tega najmanj
tri velike gospodarske družbe ali javna podjetja, ki morajo pri sestavljanju letnih poročil
upoštevati SRS 35,

Št.

– da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel več kot 5 revidiranj letnih konsolidiranih
računovodskih izkazov oziroma konsolidiranih letnih poročil srednjih ali velikih družb,
– da ima ponudnik v rednem delavnem
razmerju najmanj 10 zaposlenih, od tega
najmanj 2 pooblaščena revizorja in najmanj
4 revizorje,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 1. 6.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON 1/P in potrdila
bank o ponudnikovi solventnosti).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o revidiranju (Ur. l. RS, št.
11/01).
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 21. 3. 2005 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 3. 2005
ob 11. uri; Maribor, Slomškov trg 10.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5136/05
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, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reprodukcijsko kartografske storitve za
potrebe Geodetske uprave Republike
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.83.12.00-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 22.25.10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine reprodukcijsko kartografskih storitev
so navedene v obrazcu za izdelavo predračuna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 4. 2005 in/ali konec
31. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje resnosti ponudbe, če je ponudbena cena višja od 5,000.000 SIT: Zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bianco menice
s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v
višini 5% od ponujene cene za razpisane
naloge.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dnevni plačilni rok, plačila samo v slovenskih
tolarjih (SIT).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik
priloži izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo, 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;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
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5. 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.
Ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
6. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za leto 2003
in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za
odmero dohodnine za leto 2003. Ponudniki,
ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne
morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz bilance uspeha
in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske
račune, da le ti v preteklih 6 mesecih niso
bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni;
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko – ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Pogoj, da bo ponudnikom priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost je, da v preteklih
6 mesecih pred objavo javnega razpisa niso
imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov);
7. Opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela, ter testne primere,
ki so predvideni v pogojih za izvedbo reprodukcijsko kartografskih storitev;
8. izpolnjen obrazec – OBR 24 (Izjava o
tehnični usposobljenosti).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik
priloži izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo, 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;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
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5. 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.
Ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec BON-1 s
podatki in kazalniki za leto 2003 in BON-2,
oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za leto 2003. Ponudniki, ki so šele
začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad
(velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1)
in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske račune, da le ti v preteklih
6 mesecih niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko – ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Pogoj, da bo ponudnikom priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost je, da v preteklih
6 mesecih pred objavo javnega razpisa niso
imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela, ter testne primere,
ki so predvideni v pogojih za izvedbo reprodukcijsko kartografskih storitev;
2. izpolnjen obrazec – OBR 24 (Izjava o
tehnični usposobljenosti).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. izvedbeni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija brez prilog (tekstualni del) je
dostopna na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije (www.gu.gov.
si) v rubriki Informacije javnega značaja/Javna naročila. Za pridobitev celotne
razpisne dokumentacije (tekstualni del in
priloge) pa je potrebno na podračun EZR
št. 01100-8450002549, model: 11, sklic na
št.: 25127-7130007-99000005, nakazati
5.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 3. 2005 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 12. uri, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 17122-05-403-33/2005/2 Ob-5200/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) N aslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83,
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve 23.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-33/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je ﬁzično varovanje objektov na Kotnikovi 8 in Jeranovi 14 v Ljubljani, z vsem pripadajočim
premoženjem. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– za sklop 1: je lokacija Kotnikova 8,
Ljubljana,
– za sklop 2: je lokacija Jeranova 14,
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): E-094-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): E-094-8.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 23.
2) Kratek opis: izvajanje storitev ﬁzičnega
varovanja objekta na Kotnikovi 8 v Ljubljani.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): E-094-8.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 23.
2) Kratek opis: izvajanje storitev ﬁzičnega
varovanja objekta na Jeranovi 14 v Ljubljani.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
okvirna količina storitve, ki je predmet javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji. javni razpis se izvaja za obdobje
dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
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 opravljeni storitvi,
vsakega petega za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, potrdilo o nekaznovanju,
veljavna licenca za opravljanje zasebnega
varovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
ﬁnančnem stanju, potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, potrdilo
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o možnostih
izbire varnostnikov, izjava ponudnika o
možnostih zamenjave varnostnikov, podatki o kadrih, izjava ponudnika, da delavci,
ki bodo izvajali varovanje, izponjujejo pogoje iz 88. člena ZJU in 20. člena ZzasV,
seznam najpomembnejših storitev v zadnjih
treh letih, izjava ponudnika o izpolnjevanju
pogojev, ki jih predpisuje zakon o zasebnem
varovanju, izjava ponudnika o izpolnjevanju
pogojev za varovanje osebnih in tajnih podatkov v skladu z zakonom o tajnih podatkih
in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. št. 126-5385/2003)
– ZzasV, Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem
zakona o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS št.
90/98, 76/02,126/03).
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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:
1, cena.
2. ﬁnančno stanje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-33/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40303305, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 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 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani
davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 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: 30. 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: 18. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 01/2005
Ob-5201/05
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.
vo-ka-celje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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 03/42-50-310.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo, Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Vodovod-kanalizacija,
javno
podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300.
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: JNST01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje preiskav kvalitete pitne vode.
Predmet javnega naročila je izvajanje
laboratorijskih preiskav kvalitete pitne vode
vodovodov v upravljanju podjetja Vodovod
– kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., strokovno svetovanje s področja zdravstvene
problematike pitne vod in strokovno svetovanje s področja tehnologije priprave pitne
vode in kemizma vode.
Dela, ki so predmet te projektne naloge
se delijo v tri sklope:
a) laboratorijske preiskave pitne vode,
b) strokovno svetovanje s področja
zdravstvene problematike pitne vode,
c) strokovno svetovanje s področja tehnologije priprave pitne vode in kemizma
vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik, Občina Dobrna,
Občina Šentjur.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg zahtevanih del je razviden iz projektne naloge za
oddajo javnega naročila po odprtem postopku,
priložene v razpisni dokumentaciji.
S ponudnikom, ki bo izpolnjeval v razpisni dokumentaciji navedene pogoje, predložili
vsa zahtevana dokazila in po v razpisni dokumentaciji zapisanih merilih najugodnejšo
ponudbo, se bo sklenila ponudba za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 4,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila je 60 dni po potrjeni situaciji.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež,
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 ni 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,
4. izjava o sprejemanju pogojev razpisa.
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:
1. spisek kadrov in njihova strokovna
usposobljenost zahtevanih v Projektni nalogi za oddajo javnega naročila in Navodilih
za izdelavo ponudbe (pod zaporedno številko 15 razpisne dokumentacije, poglavje
3). Priložiti je potrebno seznam kadrov z
njihovo strokovno usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami;
2. dosedanje izkušnje pri opravljanju tovrstnih del. Ponudnik je v letih 2002, 2003 in
2004 opravljal podobne storitve na več javnih vodovodnih sistemih, ki skupaj oskrbujejo s pitno vodo območje z več kot 50.000
prebivalci;
3. ponudnik mora priložiti izjavo hitrem
ukrepanju v primeru izrednih razmer (nenadna onesnaženja);
4. dokazilo o izpolnjevanju splošnih meril
za delovanje preskusnih laboratorijev, predpisanih po standardu SIST EN ISO/IEC
17025;
5. dokazilo o rednem sodelovanju v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o pitni
vodi.
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.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
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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 ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 13. uri, sejna soba na Vodovod-kanalizaciji, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Strukturni skladi, Kohezijski sklad.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik lahko zahteva dodatne informacije v zvezi z
razpisno dokumentacijo v zvezi s pripravo
ponudbe pri naročniku najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb. Zahteve pošljite pisno po pošti ali faksu št.
42-50-360, kontaktna oseba: Simon Kač.
Odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-5202/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Anton Kaplan, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-72-79, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: anton.kaplan@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.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 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira nadzornika za nadziranje gradnje in
rekonstrukcije objekta na Miklošičevi 24
v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Miklošičeva 24, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadziranje gradnje in rekonstrukcije objekta, kar
vključuje:
1. svetovanje in sodelovanje z naročnikom pri izboru najugodnejšega ponudnika
za gradnjo;
2. opravljanje gradbenega nadzora nad
izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter vgradnjo instalacijske opreme pri
izvedbi projekta »Delna nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti podstrešja v pisarne in izvedba dvigal«;
3. pridobitev soglasij k uporabi in dovoljenja za uporabo rekonstruiranega objekta.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti naročila in izjavo
banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za dejavnost katere predmet
je javno naročilo in izpolnjuje pogoje za odgovornega nadzornika po Zakonu o graditvi
objektov (ZGO-1),
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. 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,
4. da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. da je ponudnik ekonomsko in kadrovsko sposoben za izvedbo predmeta javnega
naročilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) Potrdilo, da je ponudnik registriran
pri pristojnem organu za dejavnost, katere
predmet je javno naročilo:
– če je ponudnik pravna oseba predloži
redni izpisek iz sodnega registra pristojnega
sodišča;
– če je ponudnik samostojni podjetnik
predloži potrdilo pristojnega davčnega organa (t.i. priglasitveni list);
– seznam in potrdilo o vpisu v imenik
pooblaščenih inženirjev za delavce, ki bodo
izvajali predmet javnega naročila.
(b) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki dokazuje, 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.
(c) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, 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.
(d) Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež oziroma da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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(e) Potrdilo o ekonomski sposobnosti
ponudnika:
– ponudnik pravna oseba predloži obrazec BON-1/P in obrazec BON-2, izpolnjena
in potrjena s strani Agencije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES);
– ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s
strani AJPES, ter potrdilo poslovne banke
o stanju na transakcijskem računu, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
do dneva sestave dokumenta ni imel blokiranega računa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 50%,
2. reference 50%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 3. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko potencialni ponudniki dvignejo v vložišču naročnika, Miklošičeva 24,
Ljubljana, soba 51, pritličje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 12. uri; na sedežu naročnika, Miklošičeva
24, Ljubljana, soba 140.
VI.4) Dodatne informacije: pogodba z izbranim izvajalcem bo sklenjena po pridobitvi
soglasja ustanovitelja k nameravani investiciji »Delna nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti podstrešja v pisarne
in izvedba dvigal«. Kolikor bi ustanovitelj
soglasje k nameravani investiciji »Delna
nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti podstrešja v pisarne in izvedba
dvigal« odrekel, naročnik z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 17122-10-403-38/2005/1 Ob-5203/05
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

Št.

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-38/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev
MNZ – Policije. Podrobnejši opis je podan v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija ponudnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.10.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.10.00.00-0.
2) Kratek opis: izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev MNZ – Policije.
3) Obseg ali količina zdravstveni pregledi
za 1100 delavcev od tega 950 policistov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 16. 5. 2005; dobava
31. 10. 2005.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet
javnega razpisa je izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev MNZ – Policije,
in sicer je predvidena izvedba pregledov za
1100 delavcev, od tega 950 policistov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 5. 2005 in/ali konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po opravljeni storitvi
za pretekli mesec.
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
nemoejeno 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 podjetja za dejavnost, za
zdravnike zasebnike oziroma zasebne ambulante medicine dela veljavna licenca za
opravljanje dejavnosti medicine dela, prometa in športa oziroma odločba o vpisu v
register zdravnikov zasebnikov; potrdilo o
nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju BON-1/Z in potrdilo poslovne
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banke o plačilni sposobnosti, za zdravnike
zasebnike oziroma zasebne ambulante medicine dela davčna odločba za leto 2003 in
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o kadrovski strukturi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št.
20/04), Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-38/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 3. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40303805, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank OD 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 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 podatiki
o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani
davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 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: 18. 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.4) Dodatne informacije: ponudnik
mora za opravljanje predmetne storitve zagotoviti najmanj 3 delavce z ustrezno stopnjo izobrazbe oziroma specializacije za področja javnega naročila, ki bodo sodelovali
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pri izvedbi predmeta tega javnega razpisa in
s katerimi bo zagotovljena izvedba vseh faz
razpisanih del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 110-1/05
Ob-5223/05
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. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje in inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Pronihar,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-83-79, faks
01/306-81-45, elektronska pošta: tomaz.
pronihar@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.1.3) 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: 2005/00042.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava gradbeno-tehničnega dela primerjalne študije variant na odseku navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek navezovalne ceste
Jeprca–Stanežiče.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 105 dni 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 612.000 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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 revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava študije variant, gradbeno – tehničnega
elaborata primerjalne študije, idejni projekt
ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) za avtoceste, hitre ceste ali glavne
ceste, v zadnjih 3 letih;
– glavne izvajalčeve opreme predlagane
za izvedbo del po pogodbi;
– 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00042.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005.
Cena: 6.000 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: 30. 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: 30. 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: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/05
Ob-5224/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.
rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.
dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje in inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Pronihar,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-83-79, faks
01/306-81-45, elektronska pošta: tomaz.
pronihar@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.1.3) 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: 2005/00047.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava idejnega projekta za AC Koseze–
Kozarje (razširitev v šestpasovnico).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Koseze–Kozarje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: roki za izdelavo projektne dokumentacije so naslednji:
– za strokovne podlage za izdelavo
osnutka DLN: 3 mesece po veljavnosti
pogodbe oziroma po izdelanem pregledu
smernic,
– za oddajo idejnega projekta v recenzijo: 4 mesece po veljavnosti pogodbe oziroma po izdelanem pregledu smernic,
– za dopolnitve idejnega projekta po recenziji: 21 dni po prejemu zapisnika recenzije,
– za dopolnitve strokovnih podlag po
končani javni razgrnitvi: 30 dni po prejemu
obvestila s strani naročnika,
– za dopolnitve idejnega projekta po končani javni razgrnitvi: 45 dni po prejemu obvestila s strani naročnika.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,160.000 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.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: 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 revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (idejni
projekt ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) za avtoceste, hitre ceste ali
glavne ceste, v zadnjih 3 letih glavne izvajalčeve opreme predlagane za izvedbo del
po pogodbi;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00047.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 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«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Št.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-5225/05
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: dr. Aljoša Šajna,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-83-02, faks
01/306-83-07, elektronska pošta: aljosa.sajna@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.1.3) 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: 2005/00061.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri
izgradnji predorov Barnica in Tabor s pripadajočima pogonskima centralama in
požarno zaščito na odseku HC Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Razdrto–Vipava;
Rebernice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
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: rok dokončanja del je uskaljen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,650.000 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.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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 minimalne potrebne
laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo
del po pogodbi in seznam ostale opreme;
seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih sodelavcev ponudnika;
seznam morebitnih podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
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: 25. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 3. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-5229/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna
oseba: Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/66-06-895, faks
+386/5/66-06-305,
elektronska
pošta:
rudi.benko@sb-Izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Rudi Benko, univ. dipl.
ekon., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
+386/5/66-06-895, faks +386/5/66-06-305,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si,
internetni naslov: www.sb-izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna
oseba: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje 35,
6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/66-06-306,
faks +386/5/66-06-305, elektronska pošta:
Biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov: www.sb-izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Biserka
Benedetti, dipl. org., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/66-06-306, faks
+386/5/66-06-305,
elektronska
pošta:
Biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov: www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje bolnišničnih prostorov in druga
dogovorjena opravila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
čiščenje bolnišničnih prostorov (v skupni izmeri 18.961,24 m²) in druga dogovorjena
opravila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
(oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici) v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do trenutka, ko izbrani ponudnik
sklene pogodbo z naročnikom in mu izroči
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka
roka veljavnosti ponudbe izdano s strani
banke;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (oziroma ustrezno
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v
višini 5% od letne vrednosti pogodbe z veljavnostjo a) v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, najmanj 20 dni po
preteku veljavnosti pogodbe, b) v primeru
da ponudnik nastopa s podizvajalcem, najmanj 50 dni po preteku veljavnosti pogodbe,
oziroma 20 dni + toliko dni, kolikor ponudnik
ponudi rok plačila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
opravljeni storitvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
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– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na
poslovnem
in
ﬁnančnem
področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih
nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene letne vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da ima zaposleni najmanj dve osebi
s končano najmanj VI. stopnjo izobrazbe
zdravstvene, sanitarne, kemijske ali farmacevtske smeri, in sicer najmanj eno osebo, ki bo vodila delovni proces in komunikacije, ter najmanj eno osebo, ki bo nadzirala
kakovost opravljenega dela;
– da bo, v primeru, če bo izbran
kot najugodnejši ponudnik in sklenil z
naročnikom pogodbo, izvajal 4 x letno mikrobiološki nadzor v sodelovanju z
referenčnim laboratorijem;
– da izvaja svoje storitve v skladu s certiﬁkatom kakovosti ISO 9001:2000;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
– da bo v primeru, če bo izbran kot
najugodnejši ponudnik na tem javnem
razpisu, sklenil pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
s 27 delavci, ki so zaposleni pri sedanjem
izvajalcu storitev čiščenja in drugih dogovorjenih opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost, katere
predmet je razpis), ki odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list
DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne

preiskave;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 12
mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja pogojev na poslovnem in ﬁnančnem
področju ter glede tehničnih in kadrovskih
zmogljivosti;
– izjava ponudnika, da bo v primeru, če
bo izbran kot najugodnejši ponudnik na tem
javnem razpisu, sklenil pogodbe o zaposlitvi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
s 27 delavci, ki so zaposleni pri sedanjem
izvajalcu storitev čiščenja in drugih dogovorjenih opravil;
– popis
ponudnikove
razpoložljive
tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila;
– seznam vodstvenega osebja in drugih
strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe in strokovnimi kvaliﬁkacijami, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe;
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe, ki bodo odgovorni za nadzor
kakovosti;
– fotokopije spričeval ali diplom ali delovnih knjižic, iz katerih je razvidna dosežena
strokovna izobrazba, in fotokopije pogodb
o zaposlitvi ali obrazca M1 (prijava v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje) najmanj ene osebe s končano
VI. stopnjo izobrazbe zdravstvene, sanitarne, kemijske ali farmacevtske smeri, ki bo
vodila delovni proces in komunikacije, ter
najmanj ene osebe s končano VI. stopnjo
izobrazbe zdravstvene, sanitarne, kemijske
ali farmacevtske smeri, ki bo nadzirala kakovost opravljenega dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 57-58 z dne
28. 5. 2004, str. 3405, Ob-14284/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/BR-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 4. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na TRR 01100-6030277118 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2005
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-5487/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Opravž Nada,
Černeličeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-190, faks 07/46-68-110.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/05 JNs.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pranje perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 17, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
165.000 kg letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 5. 2005, konec 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;

Št.

– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom;
– da zagotavlja vse zahtevane letne količine storitev oziroma ima ustrezne kapacitete za izvedbo storitev;
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
– da bo odzivni čas največ 1 dan;
– da predložil referenčno listo za tovrstne
storitve;
– da bo dostava fco bolnišnica naloženo
in razloženo; sistem zaprtih transportov-lastno dezinﬁcirano vozilo;
– da ima organizirano službo za kontrolo kvalitete pranja oziroma da mu kvaliteto
kontrolira pooblaščen zavod;
– da ponuja ﬁksno ceno za kilogram
umazanega perila za eno leto;
– da ponuja možnost izposojo sterilnega
operacijskega perila in bolniškega tekstila;
– da sprejema razpisne pogoje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb,
sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo
tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti izvedbe
storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe);
– in druge izjave, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON – 1P ali
drug uraden dokument iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto
2003 oziroma je razviden indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 4. 2005, cena:
3.200 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730, s
pripisom za JN – Pranje perila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2005 ali 42 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki in pooblačeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 9. uri, Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, upravna stavba, II. nadstropje, plansko-analitska služba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: merilo za izbor izvajalca storitev je najnižja cena za
kilogram umazanega perila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-5491/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Boštjan Kanc, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-38-00, faks +386/1/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/9-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Murska sobota (128 delavcev).
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Maribor (172 delavcev).
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Ravne na Koroškem (27 delavcev).
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Celje
(124 delavcev).
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Sklop št. 05
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Ljubljana (193 delavcev).
Sklop št. 06
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Metlika (58 delavcev).
Sklop št. 07
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Krško
(153 delavcev).
Sklop št. 08
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Jesenice (63 delavcev).
Sklop št. 09
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Nova
Gorica (76 delavcev).
Sklop št. 10
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Sežana (198 delavcev).
Sklop št. 11
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za lokacijo Koper (184 delavcev).
Sklop št. 12
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
2) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
3) Obseg ali količina: izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj (57 delavcev).
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: ocenjena vrednost preventivnih zdravstvenih pregledov v letih 2005 in 2006 znaša
49,000.000 SIT (brez DDV).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica z menično izjavo, če je vred-
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nost ponudbe do 30,000.000 SIT; bančna garancija če je vrednost ponudbe nad
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila obveznosti po pogodbi je 30 dni (23. člen
ZIPRS0405).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora za udeležbo na javnem
razpisu izpolnjevati vse pogoje v skladu z
42. in 42.a členom ZJN-1A;
– ponuditi mora veljavnost ponudbe do
31. 5. 2005; ponudnik v letu, na katerega se
nanaša bonitetni obrazec, izkazuje prejemke na računu; na dan pred sestavitvijo bonitetnega obrazca nima dospelih neporavnanih obveznosti; ponujeni plačilni rok mora
biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa
(23. člen ZIPRS0405); ponudnik mora imeti
zadostne tehnične in kadrovske zmogljivosti
za izvedbo predmetnega javnega naročila
ter poskrbeti za izpolnjevanje potrebnih sanitarno-zdravstvenih pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij, ki
izkazuje zadnje stanje; samostojni podjetniki
predložijo priglasitveni list izdan s strani krajevno pristojnega davčnega urada; odločba
Ministrstva za zdravje s katerim dovoljuje
opravljanje dejavnosti medicine dela; odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih
delavcev pri Ministrstvu za zdravje za opravljanje dejavnosti medicine dela; pooblastilo
za opravljanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (delavci, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj); dovoljenja zdravniške
zbornice za samostojno delo zdravnikom
specialistom medicine dela, ki bodo izvajali
javno naročilo; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen za kazniva dejanja; podpisana in
potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
podpisana in potrjena izjava ponudnika z
naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo
poravnane vse zapadle poslovne obveznosti; mnenje pooblaščenega revizorja, če ponudbena vrednost presega 50,000.000 SIT;
podpisana in potrjena izjava ponudnika z
naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam
zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
podpisana in potrjena izjava ponudnika z
naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti
nam ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo
vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih
letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero nam je bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: gospodarske
družbe BON-1/P s podatki in kazalniki za
leto 2003 (dokument je lahko tudi fotokopija); javni zdravstveni zavodi BON-1/Z s podatki in kazalniki za leto 2003 (dokument je
lahko tudi fotokopija); samostojni podjetniki

in zdravniki zasebniki napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za leto
2003, originalno potrjeno s strani pristojne
davčne uprave, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podpisana in potrjena izjava
ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da imamo zadostne tehnične in kadrovske
zmogljivosti za izvedbo predmetnega javnega naročila ter da smo poskrbeli za izpolnjevanje potrebnih sanitarno-zdravstvenih
pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; storitve s področja medicine dela (Zakon o varnosti in
zdravju pri delu).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: do 31. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 4. 2005
ob 10. uri; Šmartinska 55, 1523 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava RS
Št. 03009-001/2005
Ob-5507/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Danica
Langerholc, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-341, faks
04/51-12-301, elektronska pošta: Danica.
langerholc@skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Danica Langerholc, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/51-12-341, faks 04/51-12-301, elektronska pošta: Danica.langerholc@skofjaloka.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Danica Langerholc, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/51-12-341, faks 04/51-12-301, elektronska pošta: Danica.langerholc@skofjaloka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Danica Langerholc, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-341,
faks 04/51-12-301, elektronska pošta:
Danica.langerholc@skofjaloka.si.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje zelenih površin, javnih poti,
površin za pešce in drugih komunalnih
objektov Občine Škofja Loka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ožji del mesta Škofja Loka
z bližnjo okolico.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje zelenih površin, javnih poti,površin za
pešce in drugih komunalnih objektov po programu navedenem v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti (z DDV) z
rokom veljavnosti do 31. 5. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni
plačilni rok od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po opravljeni storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora v
ponudbi navesti eventuelne podizvajalce, ki
morajo podpisati pristopno izjavo po vzorcu
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2005.
Cena 3.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: znesek 3.000 SIT
je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR pri Banki Slovenije, št. 01322-0100007116, sklic na št.
18 76228-7141009-35208105.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2005.

Št.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 12. uri; mala sejna soba Občine Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Občina Škofja Loka

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-5140/05
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. 03/562-10-86,
faks 03/565-21-20, 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 gumi transportnih trakov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: nabava gumi transportnih
trakov kvalitete »NL«.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: nabava gumi transportnih
trakov kvalitete »K«.
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.
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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: 28. 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: 28. 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: 28. 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: 15. 2. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-5141/05
Ali je javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Republika Slovenija, tel. 04/208-30-00, faks 04/208-36-81,
elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, jure.podpecan@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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/0P-04/2005 - Ident
95742.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav:
1. sklop: visokonapetostni bloki SF6
20 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava se bo vršila v skladišče naročnika v Kranju, Ul. Mirka Vadnova
3a in v Žirovnico, Moste 2a.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ocenjene vrednosti
(brez DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 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 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.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:
1. ponudbena vrednost,
2. certiﬁkati kakovosti SIST EN ISO
9000.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 95742.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede na TRR naročnika 25100-9700516198
- Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
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121a) vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/20-83-680
ali po telefaksu 04/208-36-81 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2005 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum 5. 4.
2005 ob 13. uri, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba II. nadstropje naročnika
Elektro Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-5143/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Republika Slovenija, tel. 04/208-30-00, faks 04/208-36-81,
lektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, jure.podpecan@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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/0P-02/2005-Ident
95643.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav deljeno po naslednjih sklopih:
1. sklop: varovalke 24 kV,
2. sklop: PVC cevi, valjanec,
3. sklop: betonski drogovi,
4. sklop: vodniki PAS,
5. sklop: izolatorji – silikonski,
6. sklop: izolatorji – keramični,
7. sklop: progovna stikala,
8. sklop: konzole za 20 kV daljnovode,
9. sklop: odvodniki 20 kV,
10. sklop: NN plastične omarice,
11. sklop: kostanjevi drogovi,
12. sklop: Ritter klešče, drogovniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava se bo vršila v skladišče naročnika v Kranju, Ul. Mirka Vadnova
3a in v Žirovnico, Moste 2a.

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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ocenjene vrednosti
(brez DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 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 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.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:
1. ponudbena vrednost,
2. certiﬁkati kakovosti SIST EN ISO
9000,
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 95643.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198- Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
121a) vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/208-36-80
ali po telefaksu 04/208-36-81 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2005 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 9. uri, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
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sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-5144/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-36-81, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.
si, jure.podpecan@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) 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/0P-03/2005-Ident
95741.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav deljeno po naslednjih sklopih:
1. sklop: betonsko ohišje montažnih
trans. postaj,
2. sklop: pločevinaste trans. postaje,
3. sklop: NN plošče za trans. postaje,
4. sklop: kovinske omarice za jamborske
trans.postaje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava se bo vršila v
skladišče naročnika v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a in v Žirovnico, Moste 2a.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ocenjene vrednosti
(brez DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 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 sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) 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:
1. ponudbena vrednost,
2. certiﬁkati kakovosti SIST EN ISO
9000.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 95741.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198- Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
121a) vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/208-36-80
ali po telefaksu 04/208-36-81 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2005 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 11. uri, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-5204/05
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: Marko
Hrast, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-56, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Marko.hrast@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-
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4-25-11, faks 01/474-25-02, elektronska
pošta: Katarina.krepﬂ@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava VN opreme za objekt RTP Selce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Selce.
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: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: 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 izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) 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. skupna ponudbena cena (69%),
2. tehnične prednosti naprav (20%),
3. Usposobljenost vzdrževalnega osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega serviserja v Sloveniji (7%),
4. rok dobave opreme (4%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000
SIT DDV). Virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na sklep št.
86/2004.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 18. 3. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
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: 18. 2. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Blago, storitve
Št. 00413
Ob-5139/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Andrej Petrovčič, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Andrej.petrovcic@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.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.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/22/2005/UD-SPS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil, njihovo vzdrževanje in servisiranje obstoječega voznega parka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
6 vozil ter njihovo vzdrževanje ter servisiranje obstoječega voznega parka.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek marec 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT.
V roku 10 dni po sklenitvi pogodbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in
sicer v višini 10% od skupne pogodbene
vrednosti.
Ob primopredaji vozil mora izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo za odpra-
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vo napak v garancijskem roku v višini 5% od
vrednosti vseh dobavljenih vozil.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu 30 dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov:
V primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti še:
– pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti naloge in odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe
naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila;
– ponudba mora vsebovati vsa dokazila
glede usposobljenosti in sposobnosti, navedena zgoraj v točki 4. poglavja »sestavni deli razpisne dokumentacije – pogoji za
udeležbo« za vsakega partnerja v združenem podjetju posebej;
– v slučaju uspešnosti ponudbe skupine
ponudnikov mora biti pogodba podpisana na
način, ki pravno obvezuje vse partnerje;
– enega od partnerjev se v aktu o skupni
izvedbi naročila imenuje za nosilca del;
– nosilec del mora biti pooblaščen za:
prevzem in prenos navodil za in v imenu
vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo
izvajanja del po pogodbi vključno s plačili;
– kopija akta o skupni izvedbi naročila
(sporazuma ali pogodbe), doseženega med
partnerji združenega podjetja mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
4.3.1. registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
4.3.2. potrdilo; da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek; (podjetja predložijo
potrdila sodišča);
4.3.3. potrdilo za ponudnikove vodstvene
delavce (to je statutarne – zakonite zastopnike), izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v preteklih treh
letih pred začetkom naročila ponudnikovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
4.3.4. potrdilo: ponudnika, izdano s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o ﬁnančnem stanju podjetja;
ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno
sposoben; ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v poslovnem letu 2003 in
ponudnik ni imel v preteklih treh mesecih do

vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun oziroma negativno povprečno
stanje sredstev v preteklem mesecu, brez
odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje
negativnega stanja na TRR;
– BON-1/P in BON-2 s podatki in kazalniki za leto 2003;
– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS;
– ponudnik mora predložiti potrdilo o
solventnosti s strani poslovne(-ih) bank(e),
kjer ima odprte transakcijske račune (potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb).
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni organ (Ministrstvo
za ﬁnance, Davčni urad RS; Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS);
– tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih
institucij. V primeru, da država tega ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik
predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. servisna mreža,
4. varnost,
5. spl. garancijska doba brez omejitev
km.
6. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/22/2005/UD-SPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 2005 ob 9. uri, Cesta
Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
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: 18. 2. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana
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Storitve
Št. 9/205/2004/296

Ob-5492/05

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 11-13 z dne
11. 2. 2005 je bil pod zaporedno št. 102/581/2005 objavljen javni razpis za izvajanje
gradbenih in obrtniških del ter električnih in
strojnih instalacij v stavbi in na platoju na
objektu RTP 110/35/20/10 Koper.
Točke IV.2), IV.3.3) in IV.3.7.2) zgoraj
omenjene objave se popravijo, in sicer:
Merila za odpiranje ponudb (točka IV.2.B)
so naslednja:
1. skupna ponudbena cena (75%),
2. število potrjenih izvedenih del (15%),
3. odgovorni vodja gradbenih del – število izvedenih del (7%),
4. plačilni pogoji (3%).
Nov rok za predložitev ponudb (točka
IV.3.3) je 9. 3. 2005 do 11. ure, nov rok za
odpiranje ponudb (točka IV.3.7.2) pa 9. 3.
2005 ob 11.30, v dvorani D v IV. nadstropju.
Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-4994/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559,
faks 01/47-10-503, elektronska pošta:
dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati prijave za sodelovanje/projekte: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni projektni natečaj za izbiro
najprimernejše rešitve stanovanjske soseske in stanovanjskih stavb v območju VS
3/5 Brdo v Ljubljani.
II.1.2) Opis: izbira strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve stanovanjske soseske in stanovanjskih stavb z
zunanjo ureditvijo v omočju urejanja in
izbira izdelovalca projektne in tehnične
dokumentacije.
II.1.3) Lokacija: območje urejanja VS 3/5
Brdo v Ljubljani.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.22.20.00-1.
Kategorija storitve: I A-12.
III.1) Merila za izbiro udeležencev: navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: navedena v razpisni
dokumentaciji.

Št.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-13-Na/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 4. 2005, cena:
25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne dokumentacije je možen proti plačilu
25.0000 SIT na transakcijski račun naročnika 01100-6270960211, s sklicem 00 7621
– matična št. -050 in namenom nakazila natečaj Brdo, vsak delovnik med 10. in 14. uro
na sedežu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005, do
12. ure, na sedež naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada 6,000.000 SIT,
2. nagrada 4,100.000 SIT,
3. nagrada 2,200.000 SIT,
sklad za priznanja v višini 2,700.000 SIT.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Člani ocenjevalne komisije: Beno Muhič,
univ. dipl. inž. grad., kot predsednik; dr. Aleš
Vodopivec, univ. dipl. inž. arh., kot namestnik predsednika; Janez Vogelnik, univ. dipl.
inž. arh.; Bogdan Raichenberg, univ. dipl.
inž. arh.; mag. Maja Simoneti, univ. dipl.
inž. kraj. arh.
Namestnika članov komisije: Maja Štefula, univ. dipl. inž. arh.; Matevž Čelik, univ.
dipl. inž. arh.
Poročevalec: Tadej Žaucer, univ. dipl.
inž. arh.
Skrbnika javnega razpisa in natečaja:
Dušan Gorenčič, univ. dipl. ekon.; Irena
Pungartnik, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenci pri javnem natečaju: Rudi Triler, univ. dipl. inž. stroj.; Marko Umberger,
univ. dipl. inž. grad.; dr. Dušan Zupančič,
univ. dipl. inž. grad.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-4633/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto, kontaktna oseba: Nataša Fink, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, elektronska pošta: natasa.
ﬁnk@zzv-nm.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 210-01/04.
II.5) Kratek opis: dobava ICP MS sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– certiﬁkat ISO 9001/2000,
– najnižja cena,
– obročno odplačevanje (minimalno
3 obroki),
– čas garancije,
– rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-01/04: Chemass
d.o.o., Baznikova 40, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,823.468,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29801/04.
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: 15. 2. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 13/2004
Ob-4848/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-56-61, faks 01/232-03-74, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si;
natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.32.10.00-7; dodatni predmeti, glavni besednjak: 30.12.51.00-2; 24.64.12.10-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 13/2004-JN.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega
materiala za potrebe mikroﬁlmanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13/2004-JN: Mikrograﬁja
trgovina, kontaktna oseba: Mateja Gomboc,
Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert, Slovenija,
tel. 07/337-50-60, faks 07/393-57-93, elektronska pošta: mateja.gomboc@mikrograﬁja.
si, internetni naslov: www.mikrograﬁja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,919.728 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:
11. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS št. 135 z dne 17. 12. 2004,
Ob-35357/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-4849/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Silva Olaj, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/521-37-10, faks
02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.
uprava@siol.net.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-003/2004.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
naftnih derivatov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130.000 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:
Horizont d.o.o., kontaktna oseba: Brane Pergar, Vodovodna ulica 30, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 118,378.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-003/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30246/04.
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: 16. 2. 2005.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Ob-5127/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti 2116
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 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. 108/B: Masind d.o.o., Marxova 3,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-65-80,
faks 02/234-65-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 12,230.445,50 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:
13. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32737 z dne 3. 12. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5128/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
1444.00.0.0-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 069/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih materialov:
– sklop 1 – sol za posip – natrijev klorid
NaCl 0-4 mm – vlaga 4% – 21,000.000 kg,
– sklop 2 – sol za posip – natrijev klorid
NaCl 0-2 mm – vlaga 1% – 2,000.000 kg,
– sklop 3 – sol za posip – natrijev klorid
NaCl 0-4 mm – vlaga 1% – dobava v silos
– 4,000.000 kg,
– sklop 4 – 24% raztopina za vlaženje soli
CaCl2 – 1,000.000 l.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 475,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. sposobnost ponudnika – ponder 0.10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 069/B/04-JR, sklop 1 – sol
za posip – natrijev klorid NaCl 0-4 mm – vlaga 4%: Droga Portorož, d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 332,850.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 069/B/04-JR, sklop 2 – sol
za posip – natrijev klorid NaCl 0-2 mm – vlaga 1%: MA.CO.T. d.o.o., Dunajska cesta 21,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 36,500.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 069/B/04-JR, sklop 3 – sol
za posip – natrijev klorid NaCl 0-4 mm – vlaga 1% – dobava v silos: MA.CO.T. d.o.o.,
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 73,000.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 069/B/04-JR, sklop 4 – 24%
raztopina za vlaženje soli CaCl2: CM Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 24,400.000 SIT.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 069/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 132 z dne 10. 12.
2004, Ob-33680/04; 2004/S237-204112 z
dne 4. 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: 16. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-5130/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-42-38, internetni
naslov: www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 404-01-63/2004.
II.5) Kratek opis: dobava, vgradnja in
priklop opreme za šolske, upravne prostore v Srednji gradbeni šoli v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,103.450,83 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-01-63/2004: Lesnina
inženiring d.d., kontaktna oseba: Feliks Kerin,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-20-600, faks 01/43-60-133, internetni
naslov: http://www.lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 50,914.614 SIT; najnižja
ponudba 50,914.614 SIT, najvišja ponudba
63,909.440 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-63/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 44-47/2004, Ob-11194/04 z dne
30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 16. 2. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-5133/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Alenka.kraigher@ivz-rs.si, internetni naslov:
www.gov.si/ivz.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra-

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 400-037-116/04.
II.5) Kratek opis: nabava zdravila za izvajanje imunoproﬁlakse in kemoproﬁlakse z imunoglobolinom proti tetanusu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,936.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 400-037-116/04: Baxter Ag,
kontaktna oseba: Roberto Smotlak, Muellerenstrasse 3, 8604 Volkeswill, Switzerland.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,20 EUR za dozo.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 400-037-116/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-5137/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Alenka.kraigher@ivz-rs.si, internetni naslov:
www.gov.si/ivz.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 400-037-48/04.
II.5) Kratek opis: nabava zdravil po Programu Imunoproﬁlakse in kemoproﬁlakse (Ur. l. RS, št. 24/04) za leto 2004 po
sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop GSK: 567,943.310 SIT,
– sklop Chiron Behring: 215,935.655
SIT,
– sklop Paster Aventis: 123,005.602 SIT,
– sklop Baxter: 181,877.840 SIT,
Skupaj: 1.088,762.407 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 400-037-48/04: Glaxosmithkline Biologicals Manufacturing SA, kontaktna
oseba: David Lechleiter, Rue d I˘Institut 89,
B-1330, Rixensart, Belgija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 560,275.398 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. 400-037-48/04: Chiron Behring
GMBH & CO KG Marburg BRG Podružnica v
Sloveniji, kontaktna oseba: dr. Ljubo Djorem,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
041/676-005.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 186,043.890 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. 400-037-48/04: Aventis
Pasteur S.A., kontaktna oseba: Jean Philippe Proust, 2 avenue Pont Pasteur, 69367
Lyon, Cedex 07, France, elektronska pošta:
Marianne.guyonnet@aventis.com, internetni
naslov: www.aventis.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 115,149.622 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. 400-037-48/04: Baxter Ag,
kontaktna oseba: Roberto Smotlak, Muellerstrasse 3, 8604 Volketswill, Switzerland.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 181,877.840 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 400-037-48/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1) sklop GSK: 19. 4. 2004,
2) sklop Baxter: 23. 4. 2004,
3) sklop Chiron Behring: 28. 6. 2004 in
3. 8. 2004,
4) sklop Aventis Paster: 9. 9. 2004 in 8. 9.
2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 za posamezen sklop.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 2. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-5146/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šoštanj, kontaktna oseba: Darko Če-
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pelnik, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/898-43-00, faks 03/898-43-33,
elektronska pošta: obcina@sostanj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava, vgradnja in
priklop opreme za šolske in upravne prostore nove Osnovne šole Šoštanj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena (z
DDV).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-06-0026/2004-30:
UMT d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Uršič,
Kotnikova ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/438-67-60, faks 01/231-70-89,
elektronska pošta: umt@umt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 51,926.291 SIT; najnižja
ponudba 51,926.291 SIT, najvišja ponudba
58,253.047,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18503/04 z dne 9. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Občina Šoštanj
Ob-5152/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za splošne informacije in Tadeja Tome za tehnične
informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.
si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 19.30.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: Št. 433-01/3-2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup moških in ženskih letnih
čevljev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena x 100
Cena v točkah = ----------------------------ponujena cena
Najnižja cena je prejela največje število
točk.

Stran

1436 /

Št.

17-18 / 25. 2. 2005

ad 2) Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT – 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT
– 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 15,000.000 SIT
– 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 15,000.000,00 SIT – 16 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/3-2005: Alpina d.d.,
Žiri, kontaktna oseba: Igor Šorli, Strojarska
2, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/51-58-000,
faks 04/51-58-374, elektronska pošta: alpina@alpina.si, internetni naslov: http://www.
alpina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe: 14,006.800
SIT; osnovna ponudba: 14,006.800 SIT; variantna ponudba I: 14,006.800 SIT; variantna
ponudba II: 14,185.300 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: Št.
433-01/3-5/2005/0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; RS: 4/05 Ob-587/05 z dne 14. 1.
2005.
VI.7) Drugi podatki: naročnik bo oddal javno naročilo za nakup letnih moških in ženskih
čevljev v skladu s 76. členom ZJN-1A ponudniku Alpina d.d., Žiri, katerega ponudba
(osnovna in variantna ponudba I) je pravilna
ter cenovno sprejemljiva oziroma ugodna glede na ocenjeno vrednost javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava RS
Št. 404-08-535/2004-44
Ob-5154/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, faks 01/431-81-64.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS-330/2004-ODP.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 125,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: edino merilo je
cena. Izbran je bil ponudnik, ki je celotni
asortiman artiklov po speciﬁkaciji s količinami
ponudil po najnižji skupni vrednosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-330/2004-ODP:
DZS Založništvo in trgovina d.d., divizija veleprodaja, kontaktna oseba: Peter Petkovšek,
vodja oddelka javnih naročil, Dalmatinova 2,
1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47,
faks 01/586-71-48, elektronska pošta: peter.
petkovsek@dzs.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 95,451.257,61 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-535/2004-44.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 404-08-535/2004-2, Ob-29976/04 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: 15. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-5155/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: pismonoške torbe.
II.5) Kratek opis: pismonoške torbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbora, ker je prejel ponudbo s patentiranim
modelom pismonoške torbe. Naročnik je
sprejel odločitev – zavrnitev vseh ponudb po
77. členu ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5160/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Štefan Hren, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta:
stefan.hren@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-OM-08/2004-B-HŠ.
II.5) Kratek opis: kuhinjska oprema kot
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Vsak artikel se oddaja kot posamezen
sklop.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-19371/04: HB&MG trade d.o.o., Partizanska 132k, 6210 Sežana,
Slovenija; Saksida d.o.o., Na produ 28, 2354
Brestrnica, Slovenija; Stargast d.o.o., Spodni
Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija;
Puc d.o.o., Hotedršica 82, 1372 Hotedršica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): skupna vrednost:
4,822.409,28 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-OM-08/2004-B-HŠ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19371/04 z dne 16. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-5162/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Štefan Hren, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00, faks
01/528-46-18, elektronska pošta: stefan.hren
@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-OM-09/2004-B-HŠ.
II.5) Kratek opis: živila (prehrambeno
blago) po sklopih:
– sklop I: oreški, suho sadje in stročnice,
– sklop II: zamrznjena zelenjava,
– sklop III: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop IV: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop V: moka, zdrob in mlevski izdelki,
– sklop VI: izdelki iz moke,
– sklop VII: testenine,
– sklop VIII: riž,
– sklop IX: mleko in mlečni izdelki,
– sklop X: meso in mesni izdelki,
– sklop XI: perutnina in perutninski izdelki,
– sklop XII: ribe in morski sadeži,
– sklop XIII: jedilno olje, margarina in
majoneza,
– sklop XIV: jajca,
– sklop XV: kis,
– sklop XVI: sladkor in sladki namazi,
– sklop XVII: čaj,
– sklop XVIII: kava, kavovine in kakavovi
napitki,
– sklop XIX: sokovi, sirupi in voda,
– sklop XX: začimbe,
– sklop XXI: jušni koncentrati in omake,
– sklop XXII: ostala živila,
– sklop XXIII: vegetarijanski izdelki,
– sklop XXIV: pripravljene solate,
– sklop XXV: delikatesni artikli,
– sklop XXVI: artikli za dietno prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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. Ob-23135/04: Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija; Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija; Consult Commerce d.o.o.,
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka, Slovenija;
Droga d.d., Industrijska c. 21, 8310 Izola,
Slovenija; Mercator d.d., Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana, Slovenija; Jata Emona d.d.,
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija; Perutnina Ptuj d.d.., Potrčeva 10, 2250
Ptuj, Slovenija; Mesnine dežele kranjske d.d.,
Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija; Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija; Ledo d.o.o., Brnčičeva ul. 29,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija; Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija; Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija;
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija; Kolinska d.d., Kolinska
ul. 1, 1544 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): ponudnikom je priznana sposobnost v I. fazi omejenega postopka za izvedbo javnega naročila v posameznem sklopu.
Vrednost pogodb ni določljiva.
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-OM-09/2004-B-HŠ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 18.
10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 28.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23135/04 z dne 3. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Gradnje
Ob-4992/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks 01/47-10-503,
elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni
naslov:
www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.11.11.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-5-G/2005.
II.5) Kratek opis: rušenje dodatnih objektov.
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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se

Št.

naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-5-G/2005: GP Bežigrad
d.d. Ljubljana, Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 4,684.450 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-5-G/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-5122/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Srečko Aleksander Padovnik, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 34406-2/2004.
II.5) Kratek opis: modernizacija občinske ceste JP 703-361 (2050 m) in povezovalne ceste (420 m) v Partinju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 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. 34406-2/2004 modernizacija občinske ceste JP 703-361 (2050 m) in povezovalne ceste (420 m) v Partinju: Cestno
podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Ana
Trunkl, Iztokova ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-35-00, faks 02/420-30-44,
internetni naslov: www.cp-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 29,942.000 SIT; najnižja
ponudba 29,942.000 SIT, najvišja ponudba
46,550.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34406-2/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27055/04 z dne 15. 10. 2004.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Občina Lenart
Ob-5142/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Andrej Kariž, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-50, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: andrej.kariz@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
//
//www.holdingljubljana.
si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: PI-41/04.
II.5) Kratek opis: projektiranje plinovodnih in vročevodnih objektov in izdelava
varnostnih načrtov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT. na letni ravni;
180,000.000 SIT. Za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 50 točk,
– rok izdelave dokumentacije – 30 točk,
– reference – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PI-41/04: ESO Projekt, d.d.,
kontaktna oseba: Andrej Robič, Rovšnikova ulica 2, 1120 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, tel. 01/512-14-63, faks 01/512-16-88;
Projekt, d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba:
Karmen Besednjak, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/338-00-00, faks
05/302-44-93; IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, kontaktna oseba: Roman
Jemec, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-63-33, faks 01/251-05-27.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 79,840.000
SIT, najvišja ponudba 106,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-41/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31313/04 z dne 19. 11. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-5148/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV.
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divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
gradnja trase in objektov na AC A2 Karavanke–Obrežje, odsek Šentvid–Koseze od
km 0+000 do km 5+550, glavna dela.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja trase in objektov na
AC A2 Karavanke – Obrežje, odsek Šentvid
– Koseze od km 0+000 do km 5+550, glavna
dela.
II.5) Kratek opis: gradnja trase in objektov avtoceste od km 0+000 do km 5+550
in gradnja objektov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8.500 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. ZIL00466/2004: J.V. SCT
d.d., Primorje d.d., Cestno podjetje Ljubljana d.d. in SGP Kraški zidar d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-98-600, faks 01/58-98-630, internetni
naslov: http://www.sct.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 9.124,836.383,17 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: ZIL00466/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 29. 10.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: kredit EIB.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-5217/05
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: gradnje.
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: 2004/00323.
II.5) Kratek opis: postavitev zaščitne
ograje na AC odseku Šmarje Sap–Višnja
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Gora št. odseka 0022 Grosuplje–Ivančna
Gorica od km 1,500 do km 6,430.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe
na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 73,687.536,25 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: 2003/00323.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 88-90/2004 z dne 3. 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: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-5219/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00357.
II.5) Kratek opis: izvedba instalacij ter
dobava in montaža video kamer ob AC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 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:
Arba Plus d.o.o., Pot v smrečje 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 45,938.702 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00357.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 93/2004 z dne 20. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-5220/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00422.
II.5) Kratek opis: AC Slivnica–Pesnica,
pododsek Zrkovska cesta–Pesnica od km
10+847 do km 17+150; gradnja železniškega
nadvoza 10-3, 4-8 (sklop 1) in viadukta
Dragučova 10-3,6-7 (sklop 2).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 1: J.V.SCT d.d. Ljubljana+Prevent
gradnje NGR d.d. Hoče, Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 416,239.789,10 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:
sklop 2: J.V.SCT d.d. Ljubljana+Prevent
gradnje NGR d.d. Hoče, Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1.931,621.749,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00422.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 104/04 z dne 24. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-5222/05
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00093.
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II.5) Kratek opis: postavitev varovalnih
zaščitnih ograj na AC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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:
Almont-PVC d.o.o., Kolodvorska 39, 2310
Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 28,740.984 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00093.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-5505/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, kontaktna oseba: Evgen Mugerh, univ.
dipl. inž. grad., Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-190,
faks 05/30-21-116, elektronska pošta: evgen.
mugerh@nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-08/2004 Stanovanjski
objekt v Prvačini.
II.5) Kratek opis: izgradnja stanovanjskega objekta v Prvačini; 18 neproﬁtnih
stanovanj z vsemi komunalnimi priključki
in zunanjo ureditvijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 209,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na – odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 08/2004: SGP d.d. Gorica,
kontaktna oseba: Gabrijel Humar, inž. grad.,
Erjavčeva 19, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/33-59-900, faks 05/33-59-965, elektronska pošta: uprava@sgp-gorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 257,050.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: delež
ni znan.
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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, Ur. l. RS št. 87 z dne 6. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova
Gorica

Storitve
Ob-4993/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks 01/47-10-503,
elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni
naslov:
www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.12.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-16-S/2004.
II.5) Kratek opis: dodatno tehnično
spremljanje izvajanja investicij v okviru
soinvestitorstva z občinami za lokacije
investicij v občinah Mozirje, Podvelka,
Prevalje.
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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v
direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-16-S/2004: DEB-ING,
Boštjan Debevc s.p., Grobeljca 54, 1211
Ljubljana – Šmartno, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 965.446,80 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-16-S/2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-5126/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1-1A.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 103/S.
II.5) Kratek opis: storitve vzdrževanje na
poziv in preventivno vzdrževanje celotne
IT opreme na Pošti Slovenije za obdobje
treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 312,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 70% cena vzdrževanja na poziv (30%
cena vzdrževanja strojne opreme in 40%
cena vzdrževanja ostale računalniške opreme,
– 10% cena periodičnega preventivnega
vzdrževanja,
– 20% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 103/S: Lancom d.o.o., kontaktna oseba: Boris Korže, Tržaška cesta 63,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-00-200,
faks 02/33-00-209.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena:
– skupni pavšalni znesek na poseg za
strateško opremo I.: 84.900 SIT (brez DDV),
– skupni pavšalni znesek na poseg
za strateško opremo II.: 67.800 SIT (brez
DDV),
– skupni pavšalni znesek na poseg za
strateško opremo III: 56.500 SIT (brez DDV)
– skupni pavšalni znesek na poseg za
ostalo računalniško opremo: 52.400 SIT
(brez DDV),
– skupni pavšalni znesek preventivnega
vzdrževanja za obdobje treh let: 50,760.000
SIT brez DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 103/S: SRC.SI d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Aberšek, Tržaška cesta 116,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00,
faks 01/423-41-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena:
– skupni pavšalni znesek na poseg za
strateško opremo I.: 88.900 SIT (brez DDV),
– skupni pavšalni znesek na poseg
za strateško opremo II.: 63.550 SIT (brez
DDV),
– skupni pavšalni znesek na poseg za
strateško opremo III: 50.900 SIT (brez DDV)
– skupni pavšalni znesek na poseg za
ostalo računalniško opremo: 49.900 SIT
(brez DDV),
– skupni pavšalni znesek preventivnega
vzdrževanja za obdobje treh let: 42,900.000
SIT brez DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 103/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29794 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: 15. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5151/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade,
kontaktna oseba: 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: 88/04 VV; številka
zadeve: 351-05-71/2004:
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom
za izgradnjo Policijske postaje Podlehnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 88/04 VV; zadeva št.:
351-05-71/2004: Investbiro Koper d.d., Trg
Brolo 12, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 8,940.000 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:
14. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 135 z dne 17. 12.
2004, Ob-34913/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-5158/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
“Izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI in PZR – dopolnitev zaradi povečanega
obsega del (izvedba 6 pasovne AC)” na A2
Karavanke – Obrežje, odsek Šentvid – Koseze.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/ZIL00322 – »Izdelava
projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR
– dopolnitev zaradi povečanega obsega del
(izvedba 6 pasovne AC)” na A2 Karavanke
– Obrežje, odsek Šentvid – Koseze«.
I.5) Kratek opis: dopolnitev projektne
naloge zajema spremembo vsebinskega obsega del avtoceste na odseku
Šentvid-Koseze z upoštevanjem polnega priključka Šentvid z rekonstrukcijo
Celovške ceste med Kosmačevo cesto
in Cesto v Šentvid in izvedbo 6-pasovne
avtoceste med priključkom Šentvid in
Kosezami oziroma do priključka H3 na
avtocesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 176 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. 2004/ZIL00322: Projekt
nizke zgradbe d.o.o. Ljubljana, Vojkova 65,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 174,776.940 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/ZIL00322.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 101/2004 dne 17. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-5163/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Štefan Hren, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta:
stefan.hren @psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-OM-11/2004-S-HŠ.
II.5) Kratek opis: laboratorijske storitve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. Ob-26633/04: Adria lab d.o.o.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): skupna vrednost: 21,685.210,20
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-OM-11/2004-S-HŠ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26633/04 z dne 8. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-5164/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Štefan Hren, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta:
stefan.hren @psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-OM-14/2004-S-HŠ.
II.5) Kratek opis: storitve mobilne telefonije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT (za obdobje 5 let).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 80%,
– dodatne storitve: 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-29789/04: Mobitel d.d.,
Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): skupna vrednost:
22,019.553 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-OM-14/2004-S-HŠ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29798/04 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: 15. 2. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 404-08-445/2004-22
Ob-5182/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta
Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
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ljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 268/2004-ODP.
II.5) Kratek opis: servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena opravljenih storitev na uro – 50
točk,
2. cena rezervnih delov – 40 točk,
3. popust na storitve za vozila starejša od
5 let – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 268/2004-ODP, za
območje Ljubljane (pošta Ljubljana): Avtohiša Malgaj d.o.o., kontaktna oseba: Leon
Kušter, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-05-90, faks 01/200-05-99,
elektronska pošta: sevis.malgajlj@dealer.
renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): okvirna vrednost pogodbe znaša
50,000.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 268/2004-ODP, za območje: Maribora (pošta Maribor), Kranja (pošta
Kranj), in Novega mesta (pošta Novo mesto):
Renault Nissan Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Pušavec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-32-91, faks
01/472-32-62, elektronska pošta: Janez.pusavec@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): okvirna vrednost pogodbe znaša
50,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-445/2004-22.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26800/04; objava št. 108-109/2004 z dne 8. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-536/2004-42
Ob-5183/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.

Št.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 328/2004-ODP, Izvedba avtobusnih prevozov.
II.5) Kratek opis: izvedba avtobusnih
prevozov po lokacijah v Sloveniji in Evropi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 23,000.000 SIT brez vključenega
DDV za posamezno proračunsko leto. Pogodba je sklenjena z dnem 9. 2. 2005 za
obdobje 24 mesecev in je veljavna od 17. 2.
2005 do 16. 2. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– dnevni najem – 70 točk,
– kilometrina – 30 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. MORS 328/2004-ODP – Izvedba
avtobusnih prevozov: Integral Jesenice d.d.,
kontaktna oseba: Matevž Šimnic, Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/583-33-50, faks 04/583-33-60, elektronska pošta: tajnistvo@integral-jesenice.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): dnevni najem: najvišja vrednost
84.700 SIT, najnižja vrednost 54.000 SIT; kilometrina: najvišja vrednost 240 SIT, najnižja
vrednost 190 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: 404-08-536/2004-42.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 119/2004, Ob-29977/04 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: 18. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 160/2005
Ob-5205/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Koper, kontaktna
oseba: Andrejana Colja, Ulica 15. maja 8,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/62-62-852,
faks 05/62-75-601, elektronska pošta:
VdcKp@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: najem prostorov za izvajanje dejavnosti Varstveno delovnega
centra Koper na območju Občine Divača.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena najemnine za m2 – največ 80 točk
oziroma 80%,
2. zelena površina ali dvorišče v sklopu
objekta – 20 točk oziroma 20%.
Najvišje možno število točk je 100.
V.1.1 Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Miroslav Klun, kontaktna oseba: Miroslav Klun,
Šmarje 52, 6210 Sežana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10 EUR na m2 kar znaša
mesečno za 202,51 m2 2025 EUR oziroma
485.556 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.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 34919/04 z dne 17. 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: 21. 2. 2005.
Varstveno delovni center Koper
Št. 110-1/05

Ob-5218/05

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: 2004/00005.
II.5) Kratek opis: HC Vipava–Selo,
dokončna premoženjsko-pravna ureditev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 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:
ZPKSU d.o.o., Taborska 3, 1290 Grosuplje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9,539.000 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: 18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05

Ob-5221/05

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: 2004/00438.
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II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri izgradnji AC Cogetinci–
Vučja vas km 3+400 do km 11+387.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 122,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 129,160.838 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: 2004/00438.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 111-112/04 z dne 15. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano:18. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 321-32/2005
Ob-5226/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Uprava RS za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-51-651, faks 01/47-51-707,
internetni naslov: www.mf-ujp.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 84.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 157.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječega računalniškega podsistema za obdelavo podatkov pri naročniku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 157: Hermes Softlab d.d.,
Litijska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-65-200, faks 01/58-65-270.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9.800 SIT/delovna ura.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 157.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 2. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Uprava RS za javna plačila
Št. 5/05
Ob-5467/05
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 S 1/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba monitoringa voda na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v
Ljubljani za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 50 točk,
– reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR S 1/05: ZZV Maribor,
kontaktna oseba: Karl Turk, Prvomajska ul.
1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-01-00,
faks 02/450-02-27.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: ZZV Maribor
– 11,017.000 SIT, najvišja ponudba: Erico
Velenje 15,962.751 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 138, Ob-36204/04 z dne 24. 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: 21. 2. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 2911/01-270-10/2005
Ob-5509/05
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 07/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je povezava lokalnih omrežij (LAN)
preko omrežja SIOL in dostop do interneta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,608.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 07/05: Slovenija Online – SIOL
internet d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Tepič,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/473-00-36, faks ++386/1/473-00-16,
elektronska pošta: zoran.tepic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10,608.000 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:
27. 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: 10. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, Generalna policijska uprava

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 171/05
Ob-5466/05
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. 01/23-04-320, faks
01/43-24-074, 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: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30000000-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/04.
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II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.00 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. JN 16/04, sklop 1: delovne
postaje in prenosniki: SRC.SI, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Češčut, Tržaška c. 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/424-80-00, faks
01/243-41-73,elektronska pošta: src@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 15,543.380 SIT, najnižja
ponudba 15,543.380 SIT, najvišja ponudba
18,371.700 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN 16/04, sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki: Simt d.o.o.,
Grosuplje, kontaktna oseba: Andrej Protega,
Industrijska c. 5, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/786-62-00, faks 01/786-42-02, elektronska pošta: andrej.protega@simt.si, internetni naslov: info@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,407.400 SIT, najnižja
ponudba 1,407.400 SIT, najvišja ponudba
1,506.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 16/04, sklop 3: LCD monitorji: SRC.SI, d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Češčut, Tržaška c. 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/424-80-00, faks 01/243-41-73,
elektronska pošta: src@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,317.700 SIT, najnižja
ponudba 5,317.700 SIT, najvišja ponudba
5,718.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN 16/04, sklop 4: tiskalniki: ITS
Intertrade sistemi, informacijske in računalniške storitve d.o.o., kontaktna oseba: Zdenko
Bautin, Leskovškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-58-44, faks 01/585-59-01,
elektronska pošta: zdenko.bautin@its.si, internetni naslov: pc.prodaja@its.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,743.700 SIT, najnižja
ponudba 2,743.700 SIT, najvišja ponudba
2,774.060 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. 16/04, sklop 1:
delovne postaje in prenosniki
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
15,543.380 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.
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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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 16/04, sklop 2:
strežniške rezine in večprocesorski strežniki
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1,407.400 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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 16/04, sklop
3: LCD monitorji.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
5,317.700 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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 16/04, sklop
4: tiskalniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
2,743.700 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 16/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: delovne postaje in prenosniki:
4 ponudbe,
– sklop 2: strežniške rezine in večprocesorski strežniki: 4 ponudbe,
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– sklop 3: LCD monitorji: 4 ponudbe in
– sklop 4: tiskalniki: 2 ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 53/04,
z dne 14. 5. 2004, Ob-12596/04 (predhodni
razpis), 74/04, z dne 9. 7. 2004, Ob-18663/04
(objava razpisa), 77/04, z dne 16. 7. 2004,
Ob-19797/04 (popravek objave), 81-84/04,
z dne 30. 7. 2004, Ob-21030/04 (popravek
objave), UL ES št. 2004/S 98-077958, z
dne 19. 5. 2004 (predhodni razpis), 2004/S
130-110883, z dne 7. 7. 2004 (objava razpisa), 2004/S 147-126554, z dne 30. 7. 2004
(popravek objave).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-5645/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za
komunalne in druge storitve d.o.o., kontaktna oseba: Alojz Višič, Pohorski bataljon 12,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, faks
02/805-54-10, elektronska pošta: Info@Komunala-Slb.Si.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja (KO-EL).
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) Oddaja in vrednost javnega naročila:
45,968.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 02-AV-JN/04: Petrol d.d.
Ljubljana, kontaktna oseba: Branko Čeloﬁga,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/609-62-55 (enota Maribor), faks
02/609-62-53.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 45,968.000
SIT, najvišja ponudba: 48,013.333 SIT. Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 01.
V.4.2) Javno naročilo št.: 02.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
45,968.000 SIT. Valuta: 60 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, 35138/04 z
dne 17. 12. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2005.
Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje
za komunalne in druge storitve d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-5486/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
zaprtje javnega razpisa za pridobitev
sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
ukrep 1.2. – Spodbujanje razvoja turističnih destinacij
Javni razpis Ministrstva za gospodarstvo
za pridobitev sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj – ESRR, ukrep 1.2.:
Spodbujanje razvoja turističnih destinacij,
točka b) projekti razvoja organizacijskih
struktur (management turistične destinacije), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
39-42 z dne 23. 4. 2004, Ob-10363/04, stran
2477-2479, se zaradi izčrpanja sredstev zaključi. S tem je javni razpis v celoti zaprt.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 203/2005
Ob-5295/05
Urad vlade RS za informiranje v Republiki Sloveniji v imenu Evropske komisije
objavlja
razpis
za zbiranje predlogov za izbiro
gostiteljskih struktur, upravičenih do
letne dotacije in tehnične pomoči v
zameno za vzpostavitev ene ali več
javnih informacijskih točk pod skupnim
imenom “Informacijska mreža Europe
Direct” za obdobje 2005-081
Pravila in speciﬁkacije2, ki se nanašajo
na ta razpis za zbiranje predlogov, so podrobno opisani v referenčnih pogojih, ki naj
jih vsi morebitni kandidati skrbno preberejo
pred in med postopkom zbiranja vlog.
1. Namen razpisa
Namen tega razpisa je omogočiti Urad
vlade RS za informiranje, da prek izbranih gostiteljskih struktur uvede geografsko
uravnoteženo pokritost z lokalnimi in regionalnimi informacijskimi točkami na celotnem
ozemlju Republike Slovenije od leta 2005
dalje ob upoštevanju informacijskih potreb
tako mestnih kot podeželjskih območij. Zato
so dobrodošle skupne vloge posameznih
gostiteljskih struktur, ki vključujejo več informacijskih točk s čim večjo geografsko
pokritostjo v Republiki Sloveniji.
Gostiteljska struktura bo vzpostavila in
vodila informacijsko/e točko/e z namenom
zagotavljati storitev, ki:
(a) lokalnemu prebivalstvu omogoča pridobiti informacije, nasvete, pomoč in odgovore na vprašanja o institucijah, zakonodaji,
politikah in programih Evropske unije ter
njenih možnostih ﬁnanciranja;
(b) aktivno spodbuja lokalno in regionalno razpravo o Evropski uniji in njenih politikah;
(c) evropskim institucijam dovoljuje izboljšati širjenje informacij glede na lokalne
in regionalne potrebe;
1
To sledi sprejetju Odločbe Komisije o izvajanju zakonskega okvira za dodeljevanje dotacij
za gostiteljske strukture informacijske mreže EUROPE DIRECT za obdobje 2005–2008, C (2004)
2869, 27. 7. 2004.
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(d) daje javnosti priložnost za pošiljanje
povratnih informacij institucijam Evropske
unije v obliki vprašanj, mnenj in predlogov.
2. Proračun
Najvišji proračun, dodeljen Republiki Sloveniji za leto 2005, znaša 72.000 EUR, če
so na voljo proračunska sredstva.
Dotacija za vsako informacijsko točko gostiteljske strukture ne bo višja od 24.000 EUR
letno in ne nižja od 12.000 EUR letno.
Dodeljena dotacija ne sme presegati
50% upravičenih stroškov poslovanja vsake informacijske točke.
Urad vlade RS za informiranje si pridržuje pravico dodeliti dotacijo v nižjem znesku
od tistega, za katerega je zaprosil vlagatelj.
Dotacije ne bodo dodeljene v višjih zneskih
od zaprošenih.
3. Upravičenost
Da bi prišle v poštev za izbor, morajo
gostiteljske strukture vlagateljice:
(a) predložiti jasno opredeljene predloge
na obrazcu vloge ter v skladu s spodnjimi
določbami in roki;
(b) dokazati, da je oseba javnega prava
ali oseba zasebnega prava s poslanstvom
opravljanja javnih storitev;
(c) da ne sodi v nobeno od kategorij, ki
ni zajeta v 93. in 94. členu Finančne uredbe, ki se uporablja za proračun Evropskih
skupnosti.
4. Izbor
Da bi prišle v poštev za izbor, morajo
gostiteljske strukture vlagateljice:
(a) dati častno izjavo, da imajo za celotno
obdobje3 dovolj ﬁnančnih virov za svojo/e informacijsko/e točko/e, in dokazati, da imajo
potrebne vire za delovanje informacijske/ih
točk/e v prvem letu njihovega obstoja;
(b) dokazati, da imajo tehnične zmogljivosti za vodenje informacijske točke. Predložiti morajo dokaze o potrebni logistični
infrastrukturi za zagotavljanje zmogljivosti,
navedenih v referenčnih pogojih;
(c) prikazati operativno sposobnost,
da gostijo svojo/e informacijsko/e točko/e.
Imeti morajo vsaj dve leti dokazanih izkušenj pri komuniciranju z javnostjo, po možnosti o vprašanjih v zvezi s politikami EU.
Imeti morajo tudi potrebne človeške vire
in tehnološko infrastrukturo za izpolnitev
svoje naloge. Vlagatelji morajo predložiti
življenjepise odgovornega osebja, dodeljenega projektu.
Vlagatelji morajo tudi vedeti, da bo izključen vsak predlog katerega koli subjekta,
ki je neposredno ali posredno v nasprotju s
politiko EU ali proti javnemu zdravju, varnosti državljanov, svobodi izražanja ali drugim
temeljnim človekovim pravicam.
5. Dodelitev
Predlogi bodo ocenjeni na podlagi sledečih glavnih meril, od katerih bo vsak imel
tako težo:
(a) relevantnost in kakovost vloge morebitne gostiteljske strukture (40%)
– kako dobro vloga ustreza ciljem, določenim v referenčnih pogojih za informacijsko
mrežo Europe Direct;
Ti vsebujejo:
– cilje, naloge in obveznosti gostiteljske strukture in njene/ih informacijske/ih točk/e;
– upravičene stroške, ki jih pokriva dotacija
Komisije;
– merila za upravičenost, izbor in dodelitev.
3
Glej drugi odstavek 173. člena Pravil za izvajanje Finančne uredbe, ki se uporablja za splošni
proračun Evropskih skupnosti.
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– splošno razumevanje vloge informacijskih točk;
– kakovost načrta za izvajanje dejavnosti
in metodologije;
(b) potencialni proﬁl in vpliv informacijske/ih točk/e v njeni/njihovih regiji/ah (40%)
– posebna regionalna pokritost, v kateri
bo delovala gostiteljska struktura4;
– argumenti vlagatelja, ki zagovarjajo potrebo po informacijski točki na njegovem
lokalnem območju;
– potencialna vidnost predlagane informacijske točke na lokalnem območju
in zmogljivost vlagatelja za vzpostavljanje
mreže;
– predvidene dejavnosti vlagatelja, s
katerimi bo zagotovil, da bo informacijska
točka dobro znana in jo bodo ciljne publike
dobro izkoristile;
(c) standard predloženega proračuna in
cenovna primernost (20%)
– v kolikšni meri je vlagatelj dokazal, da
bo kar najbolje uporabil dotacijo;
– skladnost celotnih izdatkov s predvidenimi dejavnostmi.
Vloge bodo nato razvrstili od najboljše do
najslabše. Namen je zagotoviti geografsko
pravično razporeditev informacijskih točk na
mestnih in podeželskih območjih. Zato se
med seboj primerjajo točke vlog, ki pokrivajo
isto območje, in le boljše ali najboljše vloge
se bodo štele za upravičene do dotacije.
Prednost bodo imele skupne vloge posameznih gostiteljskih struktur, ki vključujejo
več informacijskih točk s čim večjo geografsko pokritostjo v Republiki Sloveniji.
Za uvrstitev v ožji izbor je treba doseči
vsaj 50% točk, kar pa ni jamstvo za pridobitev sredstev. Dodelitev bo odvisna od razpoložljivosti proračuna.
6. sporazumi o dodelitvi dotacij: vlagatelje, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bomo prosili, da z Uradom vlade RS za informiranje
podpišejo štiriletni okvirni sporazum in letni
posebni sporazum o dotaciji, če bodo še
naprej upravičeni do ﬁnanciranja v tem štiriletnem obdobju.
7. Predložitev predlogov
Predlog mora biti predložen na standardni vlogi za dotacijo in njenih prilogah, kot
sledi:
– ocena proračuna za izvajanje dejavnosti ali program dela, za katerega se prosi za
dotacijo (Priloga 1 Obrazca vloge);
– častna izjava (Priloga 2 Obrazca vloge);
– dokumenti, ki se priložijo vlogi za dotacijo (kot je našteto v Prilogi 2 Obrazca
vloge);
– kontrolni seznam za vlagatelje (Priloga
3 Obrazca vloge);
– merila regionalne razmejitve EU Nuts
III (Priloga 1 Referenčnih pogojev).
Obrazec o ﬁnančni identiﬁkaciji in Obrazec o pravni osebi (Priloga 2 Referenčnih
pogojev).
Te dokumente lahko prenesete na svoj
računalnik s spletnega mesta Urad vlade
RS za informiranje (skupaj z referenčnimi
pogoji in drugo ustrezno dokumentacijo) ali
jih dobite pri: Urad vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Lidija Herek, službeni naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana, 5.
nadstropje, soba 5.33, faks: 01/251-23-12,
e-pošta: lidija.herek @gov.si.
4
Priloga z regionalnimi razmejitvami, predvidenimi v NUTS III, bo vlagatelju pomagala določiti
dejanske meje obravnavanega območja.
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Predloge je treba predložiti na papirju:
(a) s priporočeno pošto, žigosano najkasneje 17 koledarskih dni od datuma objave tega razpisa za zbiranje predlogov, tj.
žigosano s 14. 3. 2005, na zgornji naslov;
(b) ali z osebno dostavo, tj. z osebno
dostavo ali dostavo po pooblaščenem predstavniku (vključno z zasebnimi kurirskimi
službami) najkasneje do 16. ure dne 15. 3.
2005 na ta naslov: Urad vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Lidija Herek,
službeni naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
5. nadstropje, soba 5.33.
Dokazilo: za vloge, poslane po pošti:
poštni žig ali potrdilo ekspresne kurirske
službe (če je vloga poslana po ekspresni
kurirski službi, mora prispeti do 16. ure);
za osebno dostavljene vloge: podpisano in
datirano potrdilo5 od Urada vlade RS za
informiranje.
Predlog v treh izvodih mora biti naslovljen na Urad vlade RS za informiranje z
oznako: 'Razpis za zbiranje predlogov' – Ne
odpiraj.
Opozarjamo, da za ta razpis elektronske
vloge niso dovoljene.
Vlagatelji morajo upoštevati ta navodila,
da bi predlogi lahko pravočasno prispeli na
zgoraj navedeni naslov.
Predvideni rok za zaključitev postopka
dodelitve dotacij: 30. april 2005.
Opozorilo: vlagatelji bodo zaradi prepozno predložene vloge izločeni iz postopka
dodelitve dotacij.
Končni seznam
Končni seznam uspešnih vlagateljev bo
Urad vlade RS za informiranje objavil do
20. 4. 2005. Da bi za dodelitev dotacij zagotovili dovolj časa, morata Urad vlade RS
za informiranje in gostiteljska struktura podpisati ustrezni okvirni in posebni sporazum o
dodelitvi dotacij do 30. aprila 2005 oziroma
po možnosti prej.
Opozarjamo, da izbrani upravičenec
samodejno pooblašča Komisijo, da objavi
spodnje informacije v kakršnikoli obliki in
mediju, vključno z internetom:
– ime in naslov upravičenca;
– predmet in namen dotacije;
– dodeljen znesek in delež celotnih stroškov načrta, ki ga pokrivajo sredstva.
Vlada Republike Slovenije
Urad za informiranje
Št. 74/05
Ob-5279/05
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije, Sklepa Vlade RS o organizaciji in
delovnem področju Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu (Uradni list RS, št. 138-16416/04) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 108-4529/04) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
objavlja
razpis
za soﬁnanciranje programov in
projektov Slovencev v zamejstvu v letu
2005
1) Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: Urad):
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Prešernova 25, p.p. 481, 1001
Ljubljana, Slovenija.
5
Svetujemo, da vlagatelji shranijo potrdilo kot
dokazilo o pravočasni predložitvi vloge.
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2) Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med slovenskimi rojaki, ki živijo v zamejstvu, omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medsebojno povezovanje,
– ohranjanje vezi s Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti slovenske manjšine v sosednjih državah.
Namen razpisa je tudi vzpodbujati dejavnosti s tega področja v Republiki Sloveniji.
3) Prijavitelji in predmet razpisa
Na razpis se lahko prijavijo tako pravne
kot ﬁzične osebe (organizacije, društva ter
njihove zveze, posamezniki itd.) iz Republike Slovenije in tujine.
Predmet razpisa so programi in projekti, ki podpirajo namen razpisa (točka 2). V
razpisni dokumentaciji so razvrščeni v kategorije.
4) Pomen izrazov
Program pomeni redno dejavnost slovenske organizacije oziroma društva in zajema materialne stroške delovanja, stroške
dela, stroške storitev ipd. kot tudi določene
projekte, ki se kontinuirano izvajajo v okviru
rednega delovanja neke organizacije oziroma društva.
Projekt je izvedbeno in vsebinsko zaključena celota, npr. proslava, gostovanje,
srečanje, koncert, razstava, publikacija ipd.
5) Pogoji in merila za dodelitev ﬁnančnih
sredstev:
Pogoj za kandidiranje na razpisu:
– izpolnjevanje namena razpisa;
– oddaja poročila o porabi sredstev, prejetih v preteklih letih.
Merila za dodelitev ﬁnančnih sredstev:
– tehtnost programa oziroma projekta;
– realnost ﬁnančnega načrta;
– kontinuiranost delovanja ustanove oziroma programa;
– dejavnosti mladih in za mlade;
– programi oziroma projekti, ki pomenijo širšo promocijo Slovenije med Slovenci
in večinskim prebivalstvom v zamejstvu in
po svetu;
– programi oziroma projekti, ki spodbujajo medsebojno sodelovanje med slovenskimi manjšinami, med Slovenci po svetu, med
matico in manjšino in manjšinskimi organizacijami v posamezni državi;
– posebne okoliščine.
Vse vloge bodo pred dokončno odločitvijo strokovne komisije usklajene tudi z drugimi soﬁnancerji, ki delujejo na ravni Republike Slovenije.
Fizične osebe lahko prijavijo največ 2
projekta.
Pravne osebe iz Slovenije lahko prijavijo
največ 6 projektov, pravne osebe iz tujine pa
največ 10 projektov.
6) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa
Okvirna višina sredstev za programe in
projekte avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah ter za sodelovanje z njimi v
letu 2005 znaša 1.600,000.000 SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
7) Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo (obrazec za
pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) zainteresirani lahko dvignejo v vložišču Ministrstva
za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-2291 (vsak dan med
9. in 15. uro), ter na vseh diplomatsko-kon-
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zularnih predstavništvih Republike Slovenije
v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani Urada za Slovence
v zamejstvu in po svetu: http://www.sigov.
si/mzz, pod rubriko Slovenci v zamejstvu in
po svetu – javni razpisi.
8) Način in rok prijave programov in projektov
Vloga mora biti do 25. marca 2005 oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti podana na ustreznem
prijavnem obrazcu in poslana na naslov:
Urad Vlade RS Slovence v zamejstvu in po
svetu, Prešernova 25, p.p. 481, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloga se lahko odda na zgornji naslov
tudi osebno in sicer najkasneje dne 25. 3.
2005 do 15. ure.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane vloge na predpisanih obrazcih in z
originalnim podpisom prijavitelja.
Vloge mora prispeti v zaprti kuverti, na
kateri morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2005«
– naslov Urada Vlade RS Slovence v
zamejstvu in po svetu, Prešernova 25, p.p.
481, 1000 Ljubljana, Slovenija
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na
hrbtni strani ovojnice.
9) Odpiranje vlog: komisija bo pričela z
odpiranjem vlog dne 29. 3. 2005.
10) Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni najkasneje do
10. junija 2005.
11) Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro,
tel: 01/430-28-50, 01/430-28-10, faks
01/478-22-96 ter po elektronski pošti na naslovu: Urad.Slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu
Št. 403-52/2005-1
Ob-5241/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03 in 97/03) in s Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in 25/04) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za (so)ﬁnanciranje projektov, ki so
namenjeni uveljavljanju, promociji in
razvoju slovenskega jezika v letu 2005
(v nadaljevanju: projektni razpis 18,
oznaka JPR18 2005),
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
II. Namen in predmet razpisa: dodelitev
sredstev za (so)ﬁnanciranje posameznih
projektov, ki pomenijo neposredno uveljavljanje, promocijo in razvoj slovenščine ali
večanje dostopnosti te javne dobrine. Za
projekte se po tem razpisu štejejo akcije
(tekmovanja in druge prireditve, počitniške
šole slovenščine, kritično odzivanje na primere zanemarjanja ali zapostavljanja slovenskega jezika v javnosti, sloveniziranje
javnih napisov ipd.), posamezne publikacije
(knjige, zloženke, zgoščenke ipd.), manjše terenske raziskave jezikovnega položaja, prevajanje računalniških programov in
ustvarjanje izvirnih programov v slovenščini,
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sloveniziranje imen pravnih oseb pri priglašanju sprememb v uradnem registru,
sistemske jezikovne izboljšave v informacijski tehnologiji (prenosna telefonija, teletekst, sinhronizacija idr.) ipd.
III. Skupna višina sredstev razpisa je
3,6 milijona tolarjev. Najmanj polovica
sredstev se bo dodelila predlagateljem,
katerih projektov ni mogoče imeti za del
njihove pridobitne dejavnosti. Za posamezni projekt se lahko dodeli do 500.000
SIT. Sredstva morajo biti porabljena do
15. decembra 2005.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upravičenci do sredstev so lahko posamezniki
in nevladne organizacije (društva, zavodi,
podjetja ipd.), ki najpozneje do 15. marca
2005 (datum oddaje priporočene poštne
pošiljke) predložijo ponudbo z ustrezno
dokumentacijo in ki se zavežejo podpisati pogodbo o izpeljavi in (so)ﬁnanciranju
sprejetega projekta do konca leta 2005.
Posamezni upravičenec lahko priglasi največ dva projekta. Predlagatelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost ﬁnancira
država ali lokalna skupnost kot ustanoviteljica, ne morejo konkurirati s projekti, ki
se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost. Ne morejo sodelovati predlagatelji,
ki so bili pogodbena stranka ministrstva v
letu 2004 in niso izpolnjevali vseh svojih
obveznosti do ministrstva. Ne morejo sodelovati predlagatelji s projekti, ki so bili
že izbrani na katerem od drugih razpisov
ministrstva. Izpolnjevanje splošnih pogojev se ugotavlja pri odpiranju vlog.
V. Vloge s ponudbami je treba oddati
v zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji
strani z dodatnim napisom »Ne odpiraj
– prijava na projektni razpis 18 z oznako
JPR18 2005!«, na hrbtni strani pa z imenom in natančnim naslovom predlagatelja.
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen priglasitveni obrazec,
– opis projekta (vrsta projekta glede na
navedbe iz II. odstavka tega razpisa, cilji
projekta, način in čas izpeljave, potrebni
kadri in oprema, odgovorni nosilec dejavnosti, predvideni učinki),
– razčlenjen predračun (predvideni odhodki po stroškovnih postavkah, predvideni prihodki z upoštevanjem predvidenega
deleža lastnih ﬁnančnih sredstev, deleža
MK in deleža morebitnih drugih soﬁnancerjev),
– predstavitev odgovornega nosilca
(podatki o njegovi strokovnosti in redni/osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna
posebna priporočila).
VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala
posebna komisija. Prepozno oddane vloge
bodo takoj zavrnjene, nepopolne pa pri odpiranju izločene. Pri nadaljnji obravnavi se
bodo upoštevale splošna ustreznost dokumentacije, vsebinska kakovost ponudbe,
ustreznost cene glede na predvidene stroške storitev in materiala, usposobljenost
nosilca za izpeljavo projekta (zagotovljena
strokovnost in oprema, reference, delež
lastnih sredstev ipd.). Komisija bo lahko
pri tem od predlagateljev zahtevala dodatna pojasnila ali dokazila.
O izidu tega javnega razpisa (število
obravnavanih vlog, seznam sprejetih ponudb in višina dodeljenih sredstev zanje)
bodo predlagatelji obveščeni najpozneje v
15 dneh po izteku priglasitvenega roka.
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Priglasitveni obrazec
Vrsta predlagatelja:
– posameznik,
– poklic ……………
– položaj (zaposlitev ipd.) …………
– organizacija
– društvo
– zavod (šola, svetovalnica, kulturni
center ipd.)
– podjetje
– drugo .................
Ime predlagatelja:......……………………
Poštni naslov:………………; telefon:..…
Registrirana dejavnost pravne osebe: pridobitna – nepridobitna (ustrezno podčrtaj).
Za (so)ﬁnanciranje po javnem razpisu
predlagam-o naslednji projekt:
(ime projekta) ...............…………………
Predvidena vrednost celotnega projekta: ............................................................
Predlagana višina (so)ﬁnanciranja …....
Izjavljam-o, da sem/smo v primeru potrditve projekta pripravljen-i skleniti pogodbo
o izpeljavi oziroma (so)ﬁnanciranju projekta
v letu 2005.
Kraj in datum: ………………………........
Podpis: ………………………..................
Ministrstvo za kulturo
Ob-5453/05
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03), 65. in 66. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00,
50/03, 51/04) in 12. poglavja Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04),
objavljamo
javni razpis
za soﬁnanciranje Informativnih,
ozaveščevalnih in promocijskih
dejavnosti za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Agencija za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za soﬁnanciranje aktivnosti, ki po
namenu in ciljih ustrezajo programskemu
področju “Informativne, ozaveščevalne in
promocijske dejavnosti za učinkovito rabo
energije (URE) in izrabo obnovljivih virov
energije (OVE)” za leto 2005. Na javnem
razpisu lahko kandidirajo organizacije, ki
bodo izvajale promocijo in informiranje o
URE in OVE in ne promocije lastne dejavnosti. Podprti bodo tisti vlagatelji vlog, ki bodo
z izvedbo opredeljenih aktivnosti:
1. spodbujali gospodarske družbe za
uvajanje energetskega menedžmenta in
uporabo sodobnih energetskih tehnologij;
2. spodbujali URE in OVE v malih in
srednjih podjetjih;
3. motivirali lokalne skupnosti za izrabo
lokalnih energetskih virov in URE v javnih
stavbah;
4. promovirali energetsko varčno vožnjo
v prometu;
5. ozaveščali in spodbujali porabnike
energije za investiranje v kotle na lesno biomaso;
6. informirali potencialne investitorje o
naprednih energetskih tehnologijah za URE,

kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije
in drugih obnovljivih virov energije;
7. promovirali URE in OVE v izobraževalnih programih.
Za ugotovitev primernosti za soﬁnanciranje bodo za ocenjevanje, vrednotenje in
določitev deleža soﬁnanciranja aktivnosti
uporabljena merila za ocenjevanje, in sicer: reference izvajalca, ﬁnančni načrt in
stroškovna učinkovitost, kakovost načrta
za izvedbo programa del (izvedbena celovitost in razčlenjenost) predlaganih aktivnosti, stopnja doseganja ciljnih javnosti v
okviru predlagane vsebine. Ocenjevanje in
vrednotenje vsake popolne vloge bo izvedeno s točkovanjem po posameznem merilu.
Dodelitev sredstev soﬁnanciranja aktivnosti,
opredeljenih v posamezni vlogi, je možna do
zneska zaprošenih sredstev oziroma največ
do 50% vrednosti celotne izvedbe aktivnosti.
Sredstva soﬁnanciranja se bodo dodeljevala
kumulativno za vloge z najvišjim zbirom točk
okvirno do obsega razpisanih sredstev. Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in
merila za dodelitev soﬁnanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: predvideni
celotni razpisani znesek je 19,000.000 SIT
na proračunski postavki 4261.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od 1. aprila do 31. decembra 2005.
5. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog:
Upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno označene in, ne glede na vrsto prenosa,
dostavljene do petka, 18. marca 2005, do
15. ure na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija RS za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako, da
je na ovojnici navedeno:
– »Vloga – Ne odpiraj!«,
– naziv javnega razpisa (Informativne,
ozaveščevalne in promocijske dejavnosti
za URE in OVE),
– ime in točen naslov predlagatelja.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. 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, Agencija za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva
12, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
7. Vlagatelji bodo po postopku obveščeni
o potrebni dopolnitvi vlog, najpozneje v 45
dneh od dneva odpiranja pa o izidu javnega
razpisa.
8. Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani Agencije: www.gov.si/aure
ali pa jo predlagatelji lahko naročijo na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Agenciji RS za učinkovito rabo in obnovljive vire
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 15. ure oziroma jo z navedbo
svojega polnega naslova naročijo na elektronskem naslovu dragica.bratanic@gov.si
in jim bo posredovana po elektronski pošti.
Agencija za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Ob-5508/05
Socialna zbornica Slovenije na podlagi
Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.
117/03) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
razpis
za izbiro supervizorjev strokovnega
dela na področju socialnega varstva v
letu 2005
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva v letu 2005.
Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
ter javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zaključen veriﬁciran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v
eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi, ki obsega
vsaj 60 ur;
2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu;
3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizja za supervizijsko prakso;
5. pravočasno posredovana popolna vloga na naslov naročnika.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo
izpolnjevanje pogojev od 1. do 4.
Listine morajo biti priložene v izvirniku ali
v overjeni kopiji.
Vloga je popolna, če kandidat v celoti izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži vsa
zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom
potrjuje resničnost navedb v vlogi. Podatki
bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99,
57/01, 86/04).
4. Merila za izbiro supervizorjev
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge ne bodo obravnavane. Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloga, ki je kandidat ne bo dopolnil v postavljenem roku, ne
bo obravnavana.
Pravilne in popolne oziroma pravočasno
dopolnjene vloge imajo možnost izbora na
podlagi meril, določenih v naslednjem odstavku.
Merila za izbiro prijav:
1. ustreznost vsebinskega koncepta supervizije,
2. jasnost ciljev koncepta supervizije,
3. ustreznost strokovne usposobljenosti
kandidata za izvajanje supervizije,
4. ustreznost strokovnih izkušenj za delo
z ljudmi.
Izbrani bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo in merila razpisa.
5. Podelitev licence supervizorjev: izbranim supervizorjem bo izdana licenca za supervizorja na področju socialnega varstva, ki
se podeljuje do preklica. Socialna zbornica
Slovenije bo objavila listo supervizorjev z
licenco do 30. 6. 2005.
6. Oblika in vsebina vloge
Kandidati morajo vloge obvezno oddati
na prijavnem obrazcu SZS SU 1/05.
Popolna vloga vsebuje:

Št.

– izpolnjen obrazec SZS SU 1/05 iz katerega so razvidni podatki: izobrazba; dodatna
znanja; delovne izkušnje; področje dela, za
katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih petih
letih; druge podatke za potrebe evidence
zbornice; podpis;
– dokazila za izpolnjevanje pogojev za
prijavo;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dobijo v času razpisa vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v strokovni službi
Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, ali na spletni strani:
www.soczbor-sl.si.
Dodatne informacije o razpisu in prijavni dokumentaciji zainteresirani dobijo pri Tei Smonker, na tel. 01/581-93-15,
Tea.Smonker@soczbor-sl.si.
7. Oddaja vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno
najkasneje do vključno 31. 3. 2005 do
24. ure (datum veljavnosti poštnega žiga),
v zaprti kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za izbiro supervizorjev 2005«
v levem zgornjem kotu na naslovni strani
kuverte.
V istem roku in v enako označeni zaprti kuverti lahko kandidati vloge oddajo tudi
osebno na zgoraj navedenem naslovu.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju oziroma osebi, ki je vlogo osebno oddala na sedežu zbornice.
8. Odpiranje vlog: prispele vloge bo odpirala tričlanska komisija v prostorih zbornice
v torek, 5. 4. 2005, s pričetkom ob 10. uri.
Odpiranje ne bo javno!
9. Obvestilo o izidu razpisa: socialna
zbornica Slovenije bo kandidate o izidu razpisa obvestila s pisnim sklepom o izbiri supervizorjev najkasneje do 30. 6. 2005.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-5317/05
Odbor za podelitev (Skupina Hypo
Alpe-Adria in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov) Nove stanovske nagrade
ZDSLU obljavlja
razpis za nagrado ZDSLU za leto 2005
Finančno Nagrado ZDSLU prejme slovenski posameznik ali umetniška skupina,
ki je včlanjen-a v Zvezo društev slovenskih
likovnih umetnikov in deluje v slovenskem
in mednarodnem kulturnem prostoru. Nagrada ZDSLU se podeli za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano delo,
pokazano v javnosti v preteklih treh letih do
dneva razpisa nagrade. Nagrada se ne podeljuje za življenjski opus. Kandidate lahko
predlagajo kulturne ustanove, likovna društva, državljani Slovenije in vsi, ki so včlanjeni v ZDSLU. O izboru nagrajenca bodo
odločali le tisti, ki so včlanjeni v ZDSLU,
in sicer po principu ‘Oskarja’. Predloge z
utemeljitvami je treba poslati na naslov:
ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana “za
Nagrado ZDSLU” najkasneje do 10. marca
po javnem razpisu.
Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov
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Št. 02502-0001/2005
Ob-5145/05
Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005 (UVG št.
3/05) in 4. člena Pravilnika za vrednotenje
programov humanitarnih in invalidskih organizacij (UVG 14/03), ki se soﬁnancirajo iz
proračuna Občine Žirovnica, župan Občine
Žirovnica objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov
humanitarnih in invalidskih organizacij
za leto 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov, ki obsegajo:
– posebne socialne programe in storitve
invalidskih organizacij s katerimi prispevajo
k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
– programe humanitarnih organizacij, s
katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne
stiske in težave posameznikov in skupin,
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
2. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije.
3. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje navedene v 9. členu Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih
organizacij, ki se soﬁnancirajo iz proračuna
Občine Žirovnica (UVG št. 14/03).
4. Višina razpoložljivih sredstev je
650.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu: www.zirovnica.si.
6. Prijavo pošljite na naslov: Občina
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s
pripisom »prijava na razpis za soﬁnanciranje programov humanitarnih in invalidskih
organizacij za leto 2005« do vključno 25. 3.
2005.
Občina Žirovnica
Št. 40201-0001/2005
Ob-5147/05
Na podlagi 6. člena Pravilnika o ﬁnančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica (UVG
19/03) in 9. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005 (UVG 03/05),
župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Žirovnica za leto 2005
1. Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica
za leto 2005. Občina Žirovnica namenja za
v tem razpisu navedene namene skupaj
5,000.000 SIT proračunskih sredstev.
2. Upravičenci do sredstev so ﬁzične in
pravne osebe, ki svojo dejavnost opravljajo
na območju Občine Žirovnica.
3. Sredstva razpisa se dodeljujejo do
porabe razpoložljivih sredstev za določen
namen.
4. Vrste intervencij: sredstva se v skladu
z določili Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žirovnica (UVG 19/03) dodeljujejo za naslednje namene:
4.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – osemenjevanje.
Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj in kobil. Najvišji možni znesek
soﬁnanciranja znaša 7.000 SIT za goveje
plemenice in 15.000 SIT za kobile.
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Višina razpoložljivih sredstev: 1,200.000
SIT.
4.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah.
Višina pomoči: do 30 % upravičenih stroškov za izvedbo preventivnih ukrepov.
Višina razpoložljivih sredstev: 300.000
SIT.
4.3. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel.
Višina pomoči: subvencija znaša do
50 % upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin ali nakupa panjev za vzrejo
matic kranjske sivke.
Višina razpoložljivih sredstev: 100.000
SIT.
4.4. Soﬁnanciranje analiz zemlje in
krme
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
4.5. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Višina pomoči: soﬁnancira se do 40%
upravičenih stroškov za investiranje v posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete
v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev,
naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.
4.6. Male agromelioracije
Višina pomoči: soﬁnancira se do 50 %
upravičenih stroškov strojnih del za ureditev
zemljišča.
Višina razpoložljivih sredstev: 800.000
SIT.
4.7. Medsebojna menjava kmetijskih
zemljišč
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov postopka izvedbe zamenjave parcel.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
4.8. Programi izobraževanja kmetov
Višina pomoči: pooblaščenim izvajalcem
izobraževanja posameznih programov se
krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
100%, kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 50%.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
4.9. Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov ﬁnančno ovrednotenega programa.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.
5. Rok za oddajo vlog je 16. maj 2005 za
namene pod točkami: 4.5., 4.6., 4.7. in 4.9.,
ter 28. oktober 2005 za namene pod točkami:
4.1., 4.2., 4.3., 4.4. in 4.8.. Vloge se pošljejo
na predpisanih obrazcih na naslov: Občina
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
6. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani: www.zirovnica.si.
Občina Žirovnica
Št. 66018-0001/2005
Ob-5149/05
Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005 (UVG št.
3/05), župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje kulturnih projektov v
Občini Žirovnica za leto 2005
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje projektov na naslednjih področjih
kulture:
a) glasbena dejavnost,
b) gledališka dejavnost,
c) lutkovna dejavnost,
d) recitacijska in literarna dejavnost,
e) folklorna, in plesna dejavnost,
f) likovna, fotografska in ﬁlmska dejavnost,
g) razstavna in galerijska dejavnost,
h) založništvo.
Predmet soﬁnanciranja niso programi, ki
se izvajajo v okviru redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, oziroma redne dejavnosti
javnih zavodov in so že soﬁnancirani iz proračuna Občine Žirovnica.
3. Na razpisu lahko sodelujejo društva,
javni zavodi in druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se projekt ali prireditev izvaja izključno na območju Občine Žirovnica,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za realizacijo prijavljenega projekta,
– da del sredstev za izvedbo projekta
pridobijo tudi iz drugih virov.
4. Vrednost sredstev javnega razpisa je
900.000 SIT.
5. Rok za porabo sredstev: soﬁnancirajo se projekti, ki se bodo izvedli do 15. 12.
2005.
6. Prijava mora vsebovati:
– podroben vsebinski opis projekta,
– navedba izvajalcev projekta in njihove
reference,
– kraj in datum izvedbe,
– predvideno število udeležencev,
– točno ﬁnančno konstrukcijo, z navedbo
virov ﬁnanciranja.
7. Višino soﬁnanciranja posameznih prijavljenih projektov bo določila komisija, ki jo
izmenjuje župan.
8. Prijave pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »prijava na kulturne projekte 2005« do
vključno 25. 3. 2005.
Občina Žirovnica
Št. 15312-0001/2005
Ob-5150/05
Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005 (UVG št.
03/05), župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje počitniških programov
za otroke v Občini Žirovnica
za leto 2005
1. Predmet javnega razpisa so programi za spodbujanje aktivnega preživljanja
prostega časa otrok v času šolskih počitnic.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo javni
zavodi, društva ter druge organizacije, ki
imajo sedež v Občini Žirovnica oziroma delujejo na njenem območju.
3. Vrednost sredstev javnega razpisa je
350.000 SIT.
4. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– število otrok vključenih v program,
– ﬁnančna konstrukcija programa.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu: www.zirovnica.si.
6. Rok za prijavo na razpis je 25. 3.
2005.
7. Prijave morajo biti poslane na naslov:
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovni-

ca, s pripisom »prijava na počitniške programe«.
8. Izbor programov in višino soﬁnanciranja bo določila komisija, ki jo izmenjuje
župan.
Občina Žirovnica
Št. 65402-0001/2005

Ob-5153/05

Občina Žirovnica na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št.
69/99 in UVG št. 18/02) in Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005 (UVG
št. 3/05) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa za leto 2005 v Občini
Žirovnica
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neproﬁtne.
2. Za soﬁnanciranje programov športa
se zagotovijo proračunska sredstva v skupni višini 16,075.000 SIT od tega:
– športna vzgoja otrok in mladine –
12,983.000 SIT,
– kakovostni šport – 617.000 SIT,
– športne prireditve in rekreacija –
1.200.000 SIT,
– razvojne in strokovne naloge v športu
– 975.000 SIT,
– športni dodatek kategoriziranim športnikom – 300.000 SIT.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom vadbe.
4. Program mora biti ﬁnančno vrednoten z navedenimi viri ﬁnanciranja, naveden mora biti tudi predviden proračunski
delež.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.zirovnica.si
6. Rok za prijavo na razpis je do 25. 3.
2005.
7. V roku prispele prijave bodo vrednotene v skladu z merili za soﬁnanciranje letnega programa športa v Občini Žirovnica.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v mesecu dni po sprejetju programa športa za leto 2005.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica, s pripisom »Javni razpis – šport
2005«.
Občina Žirovnica
Št. 65000-0001/2005

Ob-5157/05

Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v
javnem interesu v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 121/03), Občina Mislinja
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju športa v javnem interesu in
soﬁnanciranje investicij v posodabljanje
športne infrastrukture v Občini Mislinja,
v letu 2005
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu
in soﬁnanciranje investicij v posodabljanje
športne infrastrukture, in sicer:
1.1. Šport otrok in mladine za programe
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok – 350.000 SIT,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok in mladine – 1,100.000 SIT,
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 100.000 SIT,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 2,600.000 SIT,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 900.000 SIT,
– počitniški programi otrok in mladine
– 250.000 SIT.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih – 1,100.000 SIT,
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa – 900.000 SIT,
1.4. Šport invalidov – 100.000 SIT,
1.5. Izobraževanje in strokovno usposabljanje – 200.000 SIT,
1.6. Športne prireditve – 400.000 SIT,
1.7. Investicije v novogradnje in obnove
– 4,000.000 SIT.
1.8. Drugi za šport pomembni programi
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje, in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
Za investicije v novogradnje in obnove
športnih objektov in površin lahko kandidirajo kandidati, ki imajo ustrezno dokumentacijo – najmanj idejni projekt, rešeno lastništvo
zemljišč oziroma objekta.
3. Vsebina vloge – programi športa:
– izpolnjeno prijavo za soﬁnanciranje
športnih programov,
– izpolnjeno prijavo po razpisanih področjih na predpisanem obrazcu,
– *dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
registraciji od pristojnega upravnega organa
in kopija obvestila Statističnega urada RS o
identiﬁkaciji in razvrstitvi po dejavnosti),
– *kopijo potrdila ali pogodbe o odprtju
računa,
– *dokazilo o usposobljenosti za izvajanje programov športa,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
posameznem obrazcu,
*ne velja za izvajalce (kandidate), ki so
imeli sklenjeno pogodbo o soﬁnanciranju za
leto 2004, v kolikor v tem času ni bilo nobenih sprememb.

Št.

4. Zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
investicij v posodabljanje športne infrastrukture
4.1. Soﬁnanciranje investicij v posodabljanje športne infrastrukture. Občina Mislinja
bo v letu 2005 namenila določena sredstva
za soﬁnanciranje športne infrastrukture.
4.2. Soﬁnancira se največ do 50 % vrednosti investicij
4.3. Investicijski projekti v športne objekte se bodo vrednotili po naslednjih merilih:
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.
4.3.2.
4.3.2.1.
4.3.3.
4.3.3.1.
4.3.3.2.
4.3.3.3.
4.3.4.
4.3.4.1.
4.3.4.2.

17-18 / 25. 2. 2005 /

1449

Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih
dneh po zaključnem roku razpisa.
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
7. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Občine Mislinja, ali na
spletni strani www.mislinja.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. št. 02/885-73-42.
Občina Mislinja

Skladnost s cilji razpisa
in utemeljenost projekta
Namembnost in pomembnost objekta
Pripravljenost investicijske in projektne
dokumentacije
Regionalni kriterij
Pomembnost objekta
za regionalno skupnost
Finančni kriterij
Pokritost ﬁnančne konstrukcije
Dosedanje soﬁnanciranje investitorja
Kdo pokriva stroške obratovanja
Širši učinki projekta
Pomembnost objekta
v državnem pomenu – javni interes
Zasedenost objekta

4.4. Način in pogoji soﬁnanciranja.
Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo niso predmet
soﬁnanciranja.
Koriščenje odobrenih sredstev je možno po predložitvi ustreznih dovoljenj (gradbeno dovoljenje, priglasitev del ipd.)
4.5. Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati:
– potrjen prijavni obrazec,
– fotokopija razpoložljive dokumentacije (dovoljenje, investicijski program, pogodbe, itd.),
– opis stanja dosedanjih vlaganj investitorja v objekt oziroma stopnjo njegove
izgradnje.
5. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, ki so na voljo v tajništvu
občine Mislinja in s priloženo predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov: Občina Mislinja, Šolska cesta. 34,
2382 Mislinja, do 31. marca 2005.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »javni razpis – šport 2005«.
6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni
po končanem razpisnem roku. Odpiranje
vlog ni javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem
roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati,
ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na
to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo
imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne dopolni
vloge bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku in predlogov strokovne
službe. Sklep o izbiri sprejme župan.
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Ob-5159/05
Na podlagi 3. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter
stanovanjskih hiš v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 139/04) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za subvencioniranje obrestnih mer za
posojila
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2005 sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter
stanovanjskih hiš v Občini Medvode.
3. Namen razpisa je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš.
4. Višina sredstev za subvencije v letu
2005 znaša 5,000.000 tolarjev.
5. Kvota posojil, do katere občina na
podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša 65,000.000 tolarjev.
6. Najvišji znesek posojila, za katerega
občina subvencionira obrestno mero posameznemu prosilcu, je 5,000.000 tolarjev.
7. Obrestna mera za posojilojemalce je
6 mesečni EURIBOR + 0,5 % pribitek.
8. Najdaljši rok vračila posojila je 10 let.
9. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala do vključno 15. 11. 2005.
10. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo tisti občani Občine Medvode, ki:
– so polnoletni državljani Republike Slovenije in
– bodo v letu razpisa subvencij sklenili posojilno pogodbo z Raiffeisen Krekovo banko
d.d., s katero ima Občina Medvode sklenjeno
pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer ter
bodo ob najemu posojila banki dokazali, da izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
– so lastniki ali solastniki stanovanjske
hiše ali stanovanja na območju Občine Medvode in za prenovo le-tega najemajo posojilo pri banki ter imajo za rekonstrukcijo
pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna dela pa lokacijsko informacijo;
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– imajo z lastniki sklenjen dogovor za
rekonstrukcijo ali vzdrževalna dela na hiši ali
stanovanju in za ta dela najemajo posojilo
pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna
dela pa lokacijsko informacijo;
– imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo
za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,
ki se nahaja na območju Občine Medvode in
za plačilo najemajo posojilo pri banki;
– nameravajo graditi stanovanjsko hišo
na območju Občine Medvode in imajo veljavno gradbeno dovoljenje ter za gradnjo
najemajo posojilo pri banki.
Občina Medvode ne subvencionira obresti za posojila, najeta za prenovo, gradnjo ali nakup stanovanja ali stanovanjske
hiše, tistim občanom in njihovim družinskim
članom, ki so kupili stanovanje na podlagi
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91).
11. Razpisnik določa v skladu z 8. členom Pravilnika o subvencioniranju obrestnih
mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo
in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v
Občini Medvode še naslednje prednostne
kategorije, ki se točkujejo z naslednjo višino točk:

Obrazec vloge in razpisna dokumentacija bosta od 1. 3. 2005 dalje prosilcem na
voljo tudi na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno
prečiščeno besedilo), kar znaša 4.250 tolarjev. Upravna taksa se plača v gotovini ali s
plačilnimi karticami pri receptorju v občinski
stavbi Občine Medvode.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila
takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po
25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem
da status dokažejo s pravnomočno odločbo
Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi
(oziroma odločbo o oprostitvi plačila takse)
bo sprejemala Občina Medvode od 1. 3.
2005 do vključno 31. 3. 2005, in sicer v času
uradnih ur: ponedeljek od 8. do 11. in od 13.
do 15. ure, v sredo od 8. do 11. in od 13. do
16.30 ter v petek od 8. do 12. ure.
Prosilci oddajo vloge osebno v tajništvu
Občine Medvode, Cesta komandanta Sta-

A) Stalno bivanje na območju
Občine Medvode nad 10 let
B) Mlada družina
C) Družina z večjim številom šolajočih otrok
D) Občani, ki so brez stanovanja ali prvič rešujejo
svoj stanovanjski problem in so najemniki
ali podnajemniki
E) Neprimernost stanovanja
F) Utesnjenost v stanovanju:
– do 4m2 na družinskega člana
– nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana
– nad 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana
G) Dohodki na člana družine leto dni pred razpisom
ne presegajo 100% povprečnega neto dohodka
na zaposlenega v Republiki Sloveniji
v letu pred razpisom
H) Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer; roditelj,
ki sam preživlja otroka
I) Invalidi in družine z invalidnim članom
V primeru, da imata dva prosilca enako
število točk, imajo prednost tisti, ki dobijo
točke pod točko A, nato pa sledijo točke C,
D in G.
V primeru, da ima tudi po tej razvrstitvi
večje število prosilcev enako število točk,
bodo vloge razvrščene glede na čas prispetja vlog.
12. Dodatni kriteriji: v primeru velikega
števila prejetih vlog, si razpisnik pridržuje
pravico, da prosilcem zniža višino zneska
posojila, ki ga bo subvencioniral, oziroma,
da upošteva samo vlagatelje, ki uveljavljajo
prednost po točki 11. tega razpisa, oziroma,
da upošteva prednostni vrstni red prosilcev,
ki bodo zbrali točke po kriteriju A, C, D in G
iz 11. točke tega razpisa.
13. Razpisni postopek:
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev subvencije obrestne mere, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na
razpis od 1. 3. 2005 do vključno 31. 3. 2005
na Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
razen v petek od 8. do 12. ure in v sredo od
8. do 16.30.
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neta 12, Medvode ali jih pošljejo na isti naslov priporočeno po pošti s pripisom: »Javni
razpis subvencije obrestnih mer – ne odpiraj!«.
Če bo prosilec oddal vlogo, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, bo pozvan,
da jo v roku 8 dni dopolni. Vloge prosilcev,
ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s
sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev subvencije obrestne
mere prosilci priložijo naslednje listine, če na
njihovi podlagi uveljavljajo točke:
a) izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno- zdravstvenih razmer;
b) izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
ostali polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljalcih zbirk podatkov;
c) odločbo o odmeri dohodnine za leto
2003 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2004 do
31. 12. 2004 (osebni dohodek, pokojnina,
preživnina, dohodek iz dela preko študent-

skega servisa, invalidnina itd.) z navedbo
dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje
dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd.;
d) potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
e) veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena;
f) dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane
instalacije ipd.) in morebitna utesnjenost z
opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
g) kopijo poročnega lista oziroma izjavo
o obstoju izvenzakonske skupnosti;
h) kopijo izpiska iz rojstne matične knjige
za vsakega otroka;
i) potrdilo o šolanju otrok, starejših od 15
let do dopolnjenega 26 leta starosti;
j) zdravniško potrdilo o nosečnosti;
k) odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
l) dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) - potrdilo, da
je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
m) izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po pravilniku
o razvrščanju in razvidu otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list
RS, št. 18/77) ter Pravilnika o organizaciji in
načinu dela komisije za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami ter kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 54/03);
n) odločbo centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje o
invalidnosti odraslega družinskega člana;
o) odločbo centra za socialno delo o podaljšani roditeljski pravici.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od
pristojnega državnega organa.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke
10. tega razpisa bodo posojilojemalci predložili neposredno banki.
14. Splošne določbe
Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o dodelitvi sredstev oziroma sklepi, da jim
sredstva niso dodeljena. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 8 dni po prejemu sklepa pritoži na župana Občine Medvode. Odločitev
župana o pritožbi je dokončna.
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Posojilojemalec sklene pogodbo z banko
v roku 60 dni od prejema sklepa. Po tem
roku se šteje, da prosilcu subvencionirana
obrestna mera ne pripada.
Vse informacije lahko dobite osebno
na sedežu razpisnika v Medvodah, Cesta
komandanta Staneta 12, v času uradnih
ur: ponedeljek 8.–11. in 13.–15. ure, sreda
8.–11. in 13.–16.30, petek 8.–12. ure ter na
naslednjih telefonskih številkah: 361-95-18,
361-95-43 in 361-95-25.
Občina Medvode
Št. 080-09-130
Ob-5165/05
Na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju
turistične dejavnosti društev na območju
Občine Železniki (Ur. l. RS, št. 40/03) ter
sprememb in dopolnitev pravilnika (Ur. l.
RS, št. 133/03 in 142/04) župan Občine
Železniki objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje turistične dejavnosti
društev na območju Občine Železniki za
leto 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje aktivnosti turistične dejavnosti društev z vsebinami iz 6. člena Pravilnika o soﬁnanciranju turistične dejavnosti društev na območju
Občine Železniki.
2. Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva ter Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 2.
člena Pravilnika o soﬁnanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Železniki.
3. Prijava mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo na javni
razpis,
– dokazilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– fotokopijo potrdila o registraciji,
– fotokopijo potrdila o pridobitvi statusa
društva, ki deluje v javnem interesu (velja za
društva, ki delujejo v javnem interesu),
– poročilo o delu društva v preteklem
letu,
– navedbo aktivnosti društva v obdobju
od začetka novembra, leta 2004, do konca
oktobra, leta 2005, ki morajo biti vsebinsko
in ﬁnančno opredeljene.
4. Društva morajo oddati prijavo na razpisnem obrazcu.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, se ne bodo upoštevale.
5. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne na sedežu Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki.
6. Ob zaključku posamezne aktivnosti
mora društvo podati ﬁnančno in vsebinsko
poročilo.
7. Rok za realizacijo aktivnosti je 1. 11.
2005, rok za oddajo poročila je 15. 11.
2005.
8. Višina sredstev: 5,521.070 SIT.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, v
zaprtih kuvertah s pripisom »Javni razpis
turizem – ne odpiraj«.
10. Rok za predložitev prijav: 25. 3.
2005.
Prepozno prispele in nepopolne prijave
ne bodo obravnavane.
11. Z društvi bo občina podpisala pogodbe.
12. Društva bodo o dodelitvi sredstev obveščena najkasneje v 10 dneh po sprejemu
sklepa o dodelitvi sredstev.

Št.

Dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom se dobijo na tel.
04/500-00-23.
Občina Železniki
Št. 430-2/2005
Ob-5231/05
Na podlagi določil 53. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 176. do 192. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in
sklepa župana št. 430-2/05, z dne 15. 2. 2005,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje drugih programov, ki
niso predmet drugih razpisov v Občini
Zagorje ob Savi za leto 2005
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje
programov, ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2005 (npr.
dejavnost Združenja slovenskih častnikov,
študentska združenja, Združenje borcev
NOV, Društvo prijateljev mladine ipd.).
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Občini Zagorje ob
Savi;
– da program omogoča vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2005;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na
področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih drugih
programov, ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2005, je
predvidoma 11,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
21. marca 2005. Razpisno dokumentacijo
lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi www.
zagorje.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi.
Prilogami, dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis – Drugo 2005.
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Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo nepopolne ali nepravočasne, ne
bodo obravnavane.
8. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po sprejetju proračuna za leto 2005.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si ali
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Zagorje ob Savi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v tajništvu občine,
tel. 03/56-55-727.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-3/2005
Ob-5232/05
Na podlagi določil 53. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 176. do 192. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in
sklepa župana št. 430-3/2005, z dne 15. 2.
2005, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje prireditev v Občini
Zagorje ob Savi za leto 2005
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje prireditev v Občini Zagorje ob Savi, ki imajo
promotivni pomen za občino, in sicer s področja športa, kulture, in drugih sorodnih
področij in ki niso zajete v drugih razpisih
Občine Zagorje ob Savi. Predmet razpisa je
tudi soﬁnanciranje prireditev, ki bodo vključene v program prireditev ob občinskem
prazniku.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so organizirani v obliki društva, zavoda ali v drugi obliki pravne organiziranosti v
skladu zakonodajo;
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje
ob Savi;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2005;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2005, je predvidoma 4,800.000
SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpis-
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ne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
21. marca 2005. Razpisno dokumentacijo
lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – prireditve 2005.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo nepopolne ali nepravočasne, ne
bodo obravnavane.
8. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po preteku
roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si ali
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Zagorje ob Savi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v tajništvu občine,
tel. 03/56-55-727.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-8/2005
Ob-5233/05
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 176. do 192. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 108/04) in sklepa župana št. 430-8/2005,
z dne 18. 2. 2005, Občina Zagorje ob Savi
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje projektov s področja
varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2005
(v nadaljevanju: razpis).
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2005.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire ﬁnanciranja,
– projekt bo dokončan v letu 2005,
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– nosilci projekta imajo najmanj dve leti
izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost soﬁnanciranja vseh
razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2005 je
1,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Zaključno poročilo projekta mora biti oddano
najkasneje do 20. 12. 2005.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav
komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do petka,
25. marca 2005. Razpisno dokumentacijo
lahko dobite v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Vlogo za soﬁnanciranje projekta oddajte
na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi
ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko
na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako:
Ne odpiraj – prijava na razpis okolje 2005.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 14 dneh po sprejetju
proračuna za leto 2005 oziroma v dveh tednih od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si in
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, telefon 03/56-55-710.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-7/2005
Ob-5234/05
Na podlagi določil 53. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 176. do 192. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in
sklepa župana št. 430-7/2005 z dne 18. 2.
2005, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov turističnih
društev v letu 2005 v Občini Zagorje ob
Savi
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov turističnih društev.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje programov vseh turističnih
društev za leto 2005 je 800.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave
ne bodo obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si,
v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve prijav in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: prijava na
predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis,
programi turističnih društev v letu 2005«. Na
hrbtni strani kuverte mora obvezno biti naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo na
Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Blanka
Šmit, tel. 03/56-55-730).
8. Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika
prispele najkasneje do 25. marca 2005. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni z odločbo najkasneje
v roku 30 dni po sprejetju proračuna. O morebitnih pritožbah o dodelitvi sredstev odloči
župan. Z izbranimi turističnimi društvi bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-6/2005
Ob-5236/05
Na podlagi določil 53. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 176. do 192. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in
sklepa župana št. 430-6/2005, z dne 18. 2.
2005, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov
invalidskih, dobrodelnih in
humanitarnih organizacij v letu 2005
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij.
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2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo invalidske, dobrodelne in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob
Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob
Savi, vendar so njihovi člani tudi občani
Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov.
3. Vrednost razpisanih sredstev za soﬁnanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij za leto
2005 je 2,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava
bo obravnavana kot popolna. Nepopolne
prijave ne bodo obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.
si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve prijav in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: prijava na
predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis, programi invalidskih, dobrodelnih in
humanitarnih organizacij v letu 2005«. Na
hrbtni strani kuverte mora obvezno biti naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo na
Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Blanka
Šmit, tel. 03/56-55-730).
8. Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 25. marca
2005. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
9. Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo
javno. O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku
30 dni po sprejetju proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2005. O morebitni
pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-4/2005
Ob-5238/05
Na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 41/04),
Občina Zagorje ob Savi objavlja

Št.

javni razpis
za soﬁnanciranje dejavnosti in
programov društev in skupin, ki
delujejo na področju ljubiteljske
kulturne dejavnostii za leto 2005
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev, društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika bo občina iz sredstev razpisa izbranim
kandidatom soﬁnancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih
in prireditvah ter izvedbo samostojnega nastopa,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in ﬁnančni načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za soﬁnanciranje programov,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim
odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis
prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
Občine Zagorje ob Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na
območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo
projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi.
V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati
vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za
sodelovanje na razpisu.
3. Vrednost razpisanih sredstev za soﬁnanciranje razpisanih programov v letu 2005
znaša 9,500.000 SIT, od tega bo 300.000
SIT namenjenih za »interventna sredstva«
oziroma za izvajalce in njihove programe,
opredeljene v zadnjem odstavku 2. točke
tega razpisa.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
5. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave do izteka prijavnega roka dobijo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del
razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – kultura
2005. Rok za oddajo prijave je 25. marec
2005.
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7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejetju proračuna Občine Zagorje ob Savi za
leto 2005. O morebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene
pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku
za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-5/2005
Ob-5239/05
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 176. do 192. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
108/04) in sklepa župana z dne 18. 2. 2005,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje ekipnih državnih
tekmovanj v letu 2005 v Občini Zagorje
ob Savi
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje
športnih društev in klubov, ki sodelujejo v
ekipnih državnih tekmovanjih.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so organizirani v skladu z določili zakona o društvih,
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih (1. ali 2. liga),
– so v primeru, da je bil njihov program
v preteklem letu soﬁnanciran iz občinskega
proračuna, predložili vsebinsko in ﬁnančno
poročilo o realizaciji soﬁnanciranih programov,
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Vrednost razpisanih programov za soﬁnanciranje ekipnih državnih tekmovanj za
leto 2005 je 16,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave
ne bodo obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve prijav in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: prijava na
predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis,
ekipna tekmovanja – 2005«. Na hrbtni strani
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kuverte mora obvezno biti naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar,
tel. 03/56-55-718).
8. Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele do 25. 3. 2005. Nepravočasne
prijave ne bodo obravnavane.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po sprejetju proračuna Občine
Zagorje ob Savi. O morebitni pritožbi zoper
sklep odloča župan občine. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju programov, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 4/04-320-01-1/2005
Ob-5277/05
Na podlagi 6. člena Pravilnika o soﬁnanciranju programov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vrhniki (Naš časopis,
št. 295, z dne 30. 6. 2003 in Naš časopis,
št 304, z dne 31. 5. 2004, Uradnega lista
RS, št 67/04, z dne 18. 6. 2004) ter sklepa župana št. 4/04-320-01-1/2005, z dne
20. 1. 2005, objavlja Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
javni razpis
za soﬁnanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Vrhnika za leto 2005
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika. Občina Vrhnika, Tržaška
cesta 1,1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki sredstev.
a) Pravico do kandidiranja za sredstva iz
tega razpisa imajo kmetijska gospodarstva
na območju Občine Vrhnika in druge ﬁzične
ter pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske
prakse in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Občini Vrhnika.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Vrhnika.
b) Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vrhnika so predvidena za
naslednje namene:
1. Pomoč pri ohranjanju kmetijske proizvodnje
1. Ohranjanje kmetijske proizvodnje
1. 1. Živinoreja
1. 1. 1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Višina pomoči
– do 30 % upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, vendar
največ 2.500 SIT na govejo plemenico;
Upravičenci:
– posamezni kmetje;
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji (ambulantni
dnevnik),
– umetno osemenjujejo se samo goveje
plemenice, katerih lastniki imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika,
– v tem razpisu se upoštevajo tudi računi
za izvedene storitve umetnega osemenjevanja za obdobje od 1. 9. 2004 – 31. 12.
2004;
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Višina razpoložljivih sredstev: 2,410.000
SIT.
1.2. Rastlinska pridelava
1.2.1. Integrirana pridelava zelenjave in
jagodičevja
Višina pomoči
– do 100 % upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin s strani pooblaščene organizacije;
Upravičenci:
– posamezni kmetje;
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– dokazilo (certiﬁkat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– fotokopija računa.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
1.2.2. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se
preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
– do 100 % upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin s strani pooblaščene organizacije,
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
– fotokopija računa.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,500.000
SIT.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč,
2.1. Male melioracije
Namen ukrepa
Namen ukrepa je vzpodbujanje izvedbe
manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: krčenje drevesne
zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
– do 50 % upravičenih stroškov (strojne
ure in stroški materiala) za krčenje drevesne
zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč vendar največ 70.000 SIT na
upravičenca,
Upravičenci:
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– lastninski list (izdaja ga Geodetska
uprav RS) iz katerega je razvidno, da je
upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in
ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
na katerih bo izveden ta ukrep,
– račun za izvedena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 500.000
SIT.
2.2. Ureditev nekategoriziranih poljskih
poti in kolovozov

Namen ukrepa
Namen ukrepa je ureditev nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov z namenom
izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
– za glavne kolovoze v javni uporabi,
ki jih koristijo občani in tudi kmetje, občina
zagotavlja pokrivanje stroškov za nasipni
material, stroške prevoza ter ureditev kolovoza (gredanje, valjanje, nasipanje…) do
100 % upravičenih stroškov, vendar največ
200.000 SIT na upravičenca,
– za kolovoze, ki so v lasti posameznih
kmetov in jih uporabljajo lastniki zemljišč,
se zagotavlja pokrivanje stroškov za nasipni
material ter ureditev kolovozov (gredanje,
valjanje, nasipanje) do 50 % upravičenih
stroškov za material in strojne ure vendar
največ 50.000 SIT na upravičenca.
Upravičenci
– za kolovoze iz prve alinee so upravičenci krajevne skupnosti na območju Občine Vrhnika,
– za kolovoze iz druge alinee so upravičenci posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z vrisom
poti,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe,
– račun za izvršena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,200.000
SIT.
2.3. Urejanje zaraščenih zemljišč na
Barju
Namen ukrepa
Namen ukrepa je preprečevati zaraščanje zemljišč na Barju, na katerih se opravlja
kmetijska dejavnost, tako da bo možna njihova izraba z oranjem, košnjo ali pašo.
Višina pomoči
– do 50 % upravičenih stroškov (strojne
ure) za urejanje zaraščenih zemljišč, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost vendar
največ do 100.000 SIT/ha,
– do 40 % upravičenih stroškov nabavne
vrednosti materiala za napravo ograd z vso
pripadajočo opremo, vendar največ 150.000
SIT na upravičenca.
Upravičenci
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– načrt investicije za izdelavo novega
oziroma obnovo starega pašnika,
– kopijo dokazila o lastništvu oziroma
dolgoročnem najemu,
– kopija katastrskega načrta in površine
parcele,
– račun za izvedena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 1,000.000
SIT.
2.4. Čiščenje, košnja jarkov in kopanje
jarkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti boljše izkoriščanje slabih zemljišč, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost in preprečevanje zaraščanja. Izvajanje tega ukrepa zagotavlja
dolgoročno preživetje kmetij na Barju.
Višina pomoči
– do 50 % upravičenih stroškov opravljenih strojnih ur z jarkačem, vendar največ
70.000 SIT na upravičenca.
Upravičenci
– posamezni kmetje.
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Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopija katastrskega načrta na kateri se
označi jarek, kjer se je izvajal ukrep,
– račun za opravljena dela,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe
Višina razpoložljivih sredstev: 600.000
SIT.
3. Izobraževanje na področju kmetijstva
3.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se
za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti
soﬁnancirajo programi izobraževanja veriﬁciranih izvajalcev izobraževanja kot so:
preizkusi znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, tečaji higienskega
minimuma, usposabljanje za posamezne
vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje
za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano
pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe
ekološkega kmetovanja, usposabljanje za
uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, izvedba ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči
– do 100 % upravičenih stroškov za posamezen program izobraževanja, vendar
največ do višine 50.000 SIT za posamezen
program izobraževanja na posameznika.
Upravičenci
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za kotizacijo (udeležbo),
– potrdilo o udeležbi.
Višina razpoložljivih sredstev: 550.000
SIT.
4. Subvencioniranje obrestnih mer pri
kreditih in zavarovalnih premij
4.1. Subvencioniranje obrestnih mer pri
kreditih
Namen ukrepa
Vzpodbujanje strukturnih sprememb in
kmetij, uvajanje novejših tehnoloških rešitev
in tehnologij na kmetijah, gradnja in obnova
hlevov, prostorov za skladiščenje gnoja in
gnojevke, gradnja in obnova objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih
pridelkov ter pripadajoče opreme.
Višina pomoči
– do višine 2,5 % realne obrestne mere
do višine kredita 10,000.000 SIT za kredite
za investicije, ki se bodo začele v letu, za
katero se dodeljujejo proračunska sredstva.
Delež pomoči ne sme presegati 50 % obresti kredita. Pomoč se dodeli za celotno obdobje kredita, od sklenitve kreditne pogodbe
dalje, vendar največ za 10 let.
Upravičeni stroški:
– nabava gradbenega materiala, stroški
opravljenih strojnih ur, stroški nakupa novih
strojev opreme in zemljišč.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenjena kreditna pogodba,
– kopija dokumentacije, ki je potrebna za
izvedbo investicije,
– pisna izjava upravičenca, da obrestna
mera za kredit, za katerega zaproša za
subvencioniranje obrestne mere, še ni bila
subvencionirana iz sredstev, navedenih v 5.
členu Pravilnika o soﬁnanciranju programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Vrhnika.
Odobrena subvencija se nakaže na račun banke, s katero je upravičenec sklenil kreditno pogodbo v enkratnem znesku.
Tehničen postopek nakazil se dogovori s
posameznimi bankami.
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Višina razpoložljivih sredstev: 700.000
SIT.
5. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah in
društvena dejavnost
5.1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni
ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva
zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih
rastlin kot sta npr. ajda in facelija) ter spodbujanje delovanja čebelarskega krožka.
Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin, nakupa speciﬁčne čebelarske opreme,
– do 100 kritja stroškov izobraževanja,
seminarjev za člane čebelarskega društva,
– do 100 kritja stroškov čebelarskih krožkov.
Upravičenci
– čebelarsko društvo.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih nalogah,
– račun za nakup speciﬁčne opreme in
zdravljenja čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel,
– računi za delovanje čebelarskih krožkov,
– seznam aktivnih članov,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo),
– ﬁnančno ovrednoten letni program
dela,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– račun za kotizacijo,
– potrdilo o udeležbi.
Višina razpoložljivih sredstev: 330.000
SIT.
5.2. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih
zmogljivosti ter delovne sile – družinskih
članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne
dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in
Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 72/01).
Višina pomoči:
– soﬁnancira se do 35 % upravičenih
stroškov za investicije za posamezne vrste
dopolnilnih dejavnosti, ki se bodo začele
v letu, za katero se dodeljujejo proračunska sredstva (gradbena in obrtniška dela ter
stroški materiala).
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prednost pri soﬁnanciranju imajo naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka ter turizem na kmetiji,
– prednost pri soﬁnanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka,
– če upravičenci uveljavljajo sredstva
za ta ukrep, ne morejo koristiti sredstev za
subvencioniranje obrestne mere za isto investicijo.
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Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in ﬁnančno konstrukcijo
investicije,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za poseg, za katerega
gradbeno dovoljenje ni potrebno),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le ta še
ni registrirana,
– mnenje kmetijsko svetovalne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– račun za izvedena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 240.000
SIT.
5.3. Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Namen ukrepa
Soﬁnancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neproﬁtna in se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev
(razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči:
– do 30 % upravičenih stroškov,
– najema prostora,
– nakupa speciﬁčne opreme,
– povezanih s predstavitvijo svoje dejavnosti (materialni stroški predstavitev – stroški razstav, demonstracij oz prikazov, predavanj, promocije strokovnih izletov ter izdaje
publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).
Upravičenci
– društva s področja kmetijstva.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– ﬁnančno ovrednoten letni program
dela,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo),
– poročilo o izvedenih nalogah,
– seznam aktivnih članov,
– račun za nakup speciﬁčne opreme,
– fotokopija računov.
Višina razpoložljivih sredstev: 600.000
SIT
6. Gozdarstvo
6.1. Gozdne vlake
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti obnovo ali
izgradnjo gozdne vlake.
Višina pomoči
– do 100 % upravičenih stroškov obnove
oziroma izgradnje gozdne vlake (strojne ure
in material).
Upravičenci
– posamezni kmetje.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– mnenje Zavoda za gozdove,
– mapno kopijo z vrisanim posegom,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– program obnove oziroma izgradnje
gozdne vlake s ﬁnančno konstrukcijo,
– račun za izvedena dela.
Višina razpoložljivih sredstev: 600.000
SIT.
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3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Vrednost sredstev javnega razpisa je
10,430.000 SIT.
4. Obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Soﬁnancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2005, poleg tega se upošteva še
račune za izvedbo storitev umetnega osemenjevanja katere so se izvajale v obdobju
od 1. 9. 2004 -31. 12. 2004. Sredstva niso
prenosljiva.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje 14. 9.
2005.
6. Dokumentacija, ki jo morajo vlagatelji
priložiti vlogi
Vlagatelj mora priložiti vlogi naslednjo
dokumentacijo:
– podatke o vlagatelju (naziv, naslov ali
sedež,...),
– fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista,
– izpis iz registra za pravne osebe,
– jasno opredeljen predmet javnega razpisa, za katerega želijo pridobiti sredstva,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in meril iz javnega razpisa,
– ostalo dokumentacijo zahtevano v javnem razpisu,
– davčno številko,
– številko osebnega računa ali transakcijskega računa,
– KMG MID številka.
7. Način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika, kot priporočeno pošiljko
najkasneje z datumom 14. 9. 2005 ali v Oddelku za ﬁnance in gospodarstvo Občine
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, najkasneje do 16. ure istega dne.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Predložene vloge morajo biti v zaprti kuverti, ki mora biti v spodnjem levem kotu
opremljena s pripisom »Ne odpiraj – javni
razpis – kmetijstvo«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo komisija opravila do 26. 9. 2005.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja ponudb pozove vse vlagatelje, katerih vloge so bile nepopolne, da jih dopolnijo
v roku osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrženju
je v roku petnajst dni od prejema možna pritožba. O pritožbi odloči župan.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 30 dni po preteku rokov
za pritožbe.
10. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Oddelek za ﬁnance
in gospodarstvo (Marta Lenarčič), v času
uradnih ur – ponedeljek od 8. do 12. ter od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ter od
13. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure, od
dneva objave javnega razpisa do dneva, ko
se izteče rok za oddajo ponudb. Razpisna
dokumentacija je objavljena na spletni strani
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www.vrhnika.si, možno jo je dobiti tudi po
elektronski pošti.
11. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na
sedežu Občine Vrhnika, Oddelek za ﬁnance
in gospodarstvo, ali po telefonu 755-54-31
– kontaktna oseba Marta Lenarčič.
Občina Vrhnika
Ob-5280/05
Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253
Destrnik, razpisuje
javni razpis
za izbor usposobljenega
specializiranega razvojnega svetovalca
– za ustanovitev skupne družbe
za razvoj investicijskega projekta
»zdraviliško-turistični kompleks Terme
Janežovci«
1. Namen in cilji občine pri razvoju projekta
a) Občina želi z realizacijo projekta doseči razvojni zagon turistične in s turizmom
povezanih dejavnosti na območju Občine
Destrnik, kar bo rezultiralo v povečanje delovnih mest v neposredni in s turizmom povezanih dejavnostih, povečanih prihodkih
občanov in občine, povečanem poznavanju
in uveljavljenosti občine v Sloveniji in tujini,
povečanju kvalitete življenja občanov in urejenosti okolja v občini. Občina želi v okviru
projekta spodbuditi razvoj predvsem stacionarnega in tudi dnevnega turizma v tržno privlačni in ekonomsko uspešni turistični
ponudbi na osnovi termalne vode in naravnega okolja lokacije projekta. Cilj projekta
je razvoj nastanitvene turistične ponudbe
v primerni obliki, kakovosti in kapaciteti in
valorizacija geo-termalne vrtine na lokaciji
projekta v zdraviliških in wellness turističnih
programih.
b) Občina želi projekt izpeljati na najoptimalnejši način in obliki, ki bo zagotavljala hkrati uresničevanje interesa občine po
maksimiranju ekonomsko-socialnih učinkov
za lokalno okolje in v obliki, ki bo pritegnila
kvalitetne strateške in ﬁnančne investitorje
za realizacijo projekta, ki bodo imeli dolgoročni interes po maksimiranju razvojnih
potencialov lokacije projekta in celotnega
okolja.
2. Faznost realizacije projekta
Občina bo projekt izpeljala v dveh fazah,
in sicer:
– 1. faza: v sodelovanju z usposobljeno
in referenčno strokovno organizacijo specializirano na področju razvojnega in poslovnega načrtovanja turistične ponudbe (nadalje: razvojni svetovalec) pripraviti osnovni
programski, tržni in urbanistično-arhitekturni koncept projekta v obliki idejne zasnove
projekta, pred-investicijske študije in ponudbenega memoranduma za pridobitev najugodnejšega strateškega in/ali ﬁnančnega
investitorja oziroma več investitorjev. Zaključek prve faze projekta predstavlja pridobitev
investitorja oziroma več investitorjev za realizacijo projekta.
– 2. faza: na podlagi dokumentacije in
aktivnosti iz 1. faze občina s pridobljenimi
investitorji v skupni javno-zasebni družbi izvede investicijski projekt do njegovega zagona poslovanja.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor specializiranega razvojnega svetovalca na področju turizma, ki bo, v okviru ponujenih pogojev, v 1.
fazi realizacije projekta usposobljen izvesti

naslednje storitve in aktivnosti:
a) izdelava pred-investicijske študije za
izgradnjo zdraviliškega-wellness turističnega kompleksa Terme Janežovci,
b) urbanistično-arhitekturna idejna zasnova zdraviliškega-wellness turističnega
kompleksa Terme Janežovci,
c) ponudbeni memorandum za pridobivanje investitorjev,
d) priprava natečaja za izbor najugodnejših strateških in/ali ﬁnančnih investitorjev ali
drugega načina za pridobitev investitorjev
za realizacijo projekta v 2. fazi in izvedba
predstavitev projekta investitorjem vključno
z izvedbo pogajanj z investitorji.
Storitve in aktivnosti, ki jih mora zagotavljati razvojni svetovalec dodatno še v drugi
fazi projekta pa so še:
e) priprav adreme potencialnih investitorjev iz Slovenije in tujine in pošiljanje pozivov za udeležbo na natečaju ali drugem
načinu za izbor investitorja potencialnim investitorjem,
f) izvedba najmanj 10 predstavitev projekta potencialnim investitorjem na območju
Slovenije,
g) vodenje pogajanj in uskladitev družbeniške pogodbe za vstop v družbo s potencialnimi investitorji s ciljem zaključka ﬁnančne
konstrukcije projekta s potrebnim lastniškim
kapitalom predvidenim v pred-investicijski
študiji v 1. fazi.
4. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo ﬁzične ali
pravne osebe, ki so registrirane in usposobljene za opravljanje v 3. točki navedenih
aktivnosti in, ki so pripravljene sprejeti v nadaljevanju navedene pogoje:
– Občina izbranemu razvojnemu svetovalcu ne bo plačala v 1. fazi projekta razpisanih storitev. Izbrani razvojni svetovalec si bo svoje storitve iz 1. faze projekta
poplačal s prodajo deleža v družbi, ki jo
bo po izboru na razpisu ustanovil skupaj
z občino pod pogoji določenimi v razpisni
dokumentaciji, pridobljenemu investitorju.
Razvojni svetovalec mora torej vložiti razpisane storitve na lasten riziko v 1. fazi
projekta in se lahko poplača samo v primeru uspešne pridobitve investitorja za
izvedbo projekta v 2. fazi, vse pod pogoji
navedenimi v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
– V tem času je občina pod pogoji podrobneje določenimi v razpisni dokumentaciji
zavezana sodelovati z izbranim razvojnim
svetovalcem in izvesti dejanja in aktivnosti
navedene v razpisni dokumentaciji.
– Razvojni svetovalec se obvezuje pridobiti investitorje na podlagi v 1. fazi izdelane
dokumentacije najkasneje 12 mesecev po
potrditvi dokumentacije izdelane v 1. fazi s
strani občine.
– Kolikor razvojni svetovalec v roku 12
mesecev ne pridobi ustreznega investitorja,
občina po preteku tega roka ni več dolžna sodelovati z izbranim razvojnim svetovalcem in nima do razvojnega svetovalca
nobenih obveznosti razen tistih določenih v
razpisni dokumentaciji.
– Ostali pogoji sodelovanja med občino in razvojnim svetovalcem so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za izbor:
– reference izvajalca pri podobnih projektih na področju načrtovanja turističnih
investicijskih projektov (število referenčnih
projektov s podobno vsebino – štejejo samo
celoviti razvojni koncepti in investicijske štu-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dije investicijskih projektov na področju turizma v Sloveniji in tujini),
– reference izvajalca na področju načrtovanja turističnih razvojnih in investicijskih
projektov, ki so realizirani (število referenčnih projektov na področju turizma, ki so bili
tudi realizirani in delujejo v Sloveniji in/ali
tujini),
– specializacija izvajalca za svetovanje
in inženiring na področju turističnih projektov, ki se ugotavlja na podlagi registracije
družbe in splošnih referenc ponudnika,
– izkušnje izvajalca pri turističnih razvojnih in svetovalnih projektih na področju
turizma (število referenčnih izvedenih projektov in svetovanj na področju turističnega
svetovanja in svetovalnega inženiringa na
področju turizma),
– reference in izkušnje vključenih strokovnjakov s področja ponujenih storitev
(število vključenih strokovnjakov, ki imajo
vsaj 5 referenc s področja načrtovanja in
svetovanja v turistični dejavnosti),
– cena ponujenih storitev (cena v SIT
brez DDV).
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo vsak dan med 8. in 14. uro
na sedežu Občine Destrnik, Vintarovci 50,
od 4. 3. 2005 dalje, po predložitvi dokazila
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
Za stroške razpisne dokumentacije je potrebno plačati 20.000 SIT na račun Občine Destrnik, št. 01218-0100016674, sklic
00-333-01/2005.
7. Rok za predložitev vlog
Obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do
21. 3. 2005 do vključno 12. ure, po pošti na
naslov: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253
Destrnik, ali bodo oddane osebno v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Vintarovci 50,
2253 Destrnik.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
za izbor specializiranega razvojnega svetovalca na področju turizma«.
Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
8. Obravnava vlog: postopek izvede komisija, ki jo je imenoval župan Občine Destrnik.
9. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju prijav.
Oddaja prijave pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji, kriteriji in merili javnega
razpisa.
Občina Destrnik
Št. 11101-0001/2005
Ob-5311/05
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2005 (Uradne objave glasila Snežnik, št. 6/04, z dne 24. 12. 2004)
in Pravilnika o nadomestitvi dela plače
pripravnikov in za novo zaposlene osebe
na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5 z dne
31. julija 2003, v nadaljevanju: pravilnik)
objavlja

Št.

javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica
1. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev
Predmet javnega razpisa je nadomestitev
dela plače pripravniku in za novo zaposleno
osebo na območju Občine Ilirska Bistrica, ko
delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki
je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke
tega razpisa in ki v času od 1. 1. 2005,
najkasneje pa do 31. 12. 2005, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe,
ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine
Ilirska Bistrica.
Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo 1 leta od zaposlitve osebe, za katero je
bila odobrena nadomestitev dela plače.
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka
tega člena mora delodajalec odpreti novo
zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za
katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti ohranjene vsaj tri
leta, oziroma dve leti v primeru majhnih in
srednje velikih podjetij, po prejeti pomoči.
2. Finančna sredstva na podlagi tega
razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec
– delodajalec (vse statusne oblike):
– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi,
ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno
bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev
ohrani vsaj tri leta oziroma dve leti v primeru
majhnih in srednje velikih podjetij, po prejeti
pomoči,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja soﬁnanciranja registriran sedež in obratuje v
Občini Ilirska Bistrica,
– ki je registriran in predloži dokazilo o
registraciji – izpisek iz sodnega registra (za
gospodarske družbe); potrdilo, da je vpisan
pri davčnem organu – priglasitveni list (za
samostojne podjetnike); dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni,
– ki bo zagotovil mentorja za pripravnike,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega
mesta, na katerega se bo zaposlila oseba,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji
koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi
fotokopijo M1/M2,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma
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podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za soﬁnanciranje, ni zmanjšal
skupnega števila zaposlenih in dostavil podatke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje
kriterija novih zaposlitev iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja
na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi
s povprečjem preteklih dvanajstih mesecev. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni
potrebna, če je obstoječe delovno mesto
postalo nezasedeno zaradi prostovoljnega
odhoda, upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in ne kot rezultat presežnih
delavcev.«,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev
oziroma koliko sredstev je že prejel za isti
namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za
nadomestitev dela plače pripravniku le pod
pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, do
maksimalnega obsega sredstev v skladu z
zakonodajo. Sredstva se posameznim upravičencem lahko dodeli, če pomenijo spodbudo za realizacijo namena in cilja povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali
zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni,
na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma
so za to nujno potrebna.
Glede na potrjeno shemo pomoči »de
minimis« Občine Ilirska Bistrica, s strani
Komisije za nadzor državnih pomoči, RS
Ministrstva za ﬁnance, po tretjem odstavku
87. člena Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 38/03) do te pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev kmetijstva, ribištva,
jeklarstva, premogovništva in transporta ter
pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
3. Merila za izbor
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti
pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo zaposlitev, za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za
dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo
za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev
ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom v
zadnjem letu izobraževanja.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa
Višina sredstev tega razpisa je 2,000.000
SIT.
Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi se nadomesti največ do 50 % izhodiščne
plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred
po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede na to, za katero področje se dodelijo
sredstva za nadomestitev dela plače, za
katerega je delodajalec uspel s prijavo na
razpisu.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog:
Vloge morajo na naslov prispeti
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– do 21. 3. 2005, do 11. ure (za prvo odpiranje) ali
– do 16. 5. 2005, do 11. ure (za drugo
odpiranje) ali
– do 20. 9. 2005, do 11. ure (za tretje
odpiranje) ali
– do 15. 11. 2005, do 11. ure (za četrto
odpiranje).
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
vendar najdlje do 15. 11. 2005. Zaključitev
javnega razpisa se objavi. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Vloge upravičenci lahko oddajo osebno
ali po pošti priporočeno ali s povratnico. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo imeti
oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis – nadomestitev dela plače pripravnika.«.
6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Pravočasne in popolne vloge bo odprla,
pregledala in ocenila tri članska komisija, ki jo
imenuje župan in jo sestavljata dva delavca
občinske uprave in en član Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica. Komisija o navedenem
sestavi predlog za razdelitev sredstev, ki ga
predloži v obravnavo županu. Slednji bo na
podlagi poročila komisije, pogojev in meril
tega razpisa ter predpisanih kriterijev uporabe proračunskih sredstev s sklepom odločil
o prejemniku.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v
roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo v roku treh dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v
navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa praviloma v roku 15 dni od datuma
določenega za odpiranje vlog.
7. Brezplačna razpisna dokumentacija, z
navodili vlagateljem za prijavo, je na voljo
na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (II. nadstropje,
soba št. 9) vsak delovni dan od 8. do 11.
ure. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj
na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije:
obcina.ilirska-bistrica@ilirska –bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko
vlagatelji dobijo na telefonu 05/71-41-361, pri
Nevenki Tomšič ali Tatjani Urbančič.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-5638/05
Na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju humanitarnih programov društev v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 57/03 in 34/04) župan
Občine Kamnik objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje humanitarnih
programov društev za leto 2005, ki
jih bo Občina Kamnik soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali programi humanitarnih dejavnosti.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo:
izvajalci humanitarnih programov.
3. Obseg razpoložljivih sredstev: Občina
Kamnik je za soﬁnanciranje humanitarnih
programov v letu 2005 namenila 4,800.000
SIT.
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dobite na spletni strani Občine
Kamnik www.kamnik.si ali v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti občine Kamnik,
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Glavni trg 24, 1240 Kamnik, soba št. 51 v
času uradnih ur, od dneva objave javnega
razpisa do izteka razpisnega roka za oddajo prijav.
5. Rok za prijavo na javni razpis je torek,
29. marca 2005 do 12. ure.
6. Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov bo župan sklenil pogodbe o soﬁnanciranju humanitarnih programov.
7. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – Soﬁnanciranje humanitarnih programov za leto
2005 – Ne odpiraj«.
8. Dodatne informacije dobite pri Benkovič Marjeti (tel. 01/83-18-111).
Občina Kamnik
Št. 36/2005
Ob-5278/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95,
10/98, 74/98, 70/00), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03, 77/03), 29. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99)
in sprejetega Proračuna Občine Destrnik za
leto 2005, sklep št. 032-01-/2004-18R-7/9,
objavlja Občina Destrnik
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin na območju Občine
Destrnik
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Destrnik, Vintarovci
50, Destrnik.
II. Predmet prodaje je:
a) stanovanje – garsonjera izmeri (bruto)
31,60 m2 v prvem nadstropju stanovanjskega
bloka Vintarovci 53, in sorazmerni delež pripadajočega zemljišča s parc. št. 364/3 – stanovanjska stavba, dvorišče in parc. št. 364/4
– pot, obe k.o. Vintarovci. Vseljivo takoj.
b) stanovanje – garsonjera izmeri (bruto)
31,60 m2 v pritličju stanovanjskega bloka Vintarovci 53, in sorazmerni delež pripadajočega
zemljišča s parc. št. 364/3 – stanovanjska
stavba, dvorišče in parc. št. 364/4 – pot, obe
k.o. Vintarovci. Vseljivo takoj.
III. Izklicna cena za pod II. a navedeno
stanovanje je 2,819.134 SIT; izklicna cena za
pod II b navedeno nepremičnino je 2,819.134
SIT.
Izklicna cena je določena na podlagi uradne cenitve zapriseženega sodnega cenilca
nepremičnin.
IV. Nepremični se prodajata po načelu videno – kupljeno.
V. Ponudbo za nakup posamezne nepremičnine ali obeh skupaj lahko dajo ﬁzične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ki morajo predložiti
potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz
sodnega registra.
VI. Ponudniki za nakup stanovanj svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do 8. 3. 2005, na naslov: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
stanovanja«. Osebno prinesene ponudbe je
potrebno oddati v sprejemni pisarni Občine
Destrnik najkasneje do navedenega datuma,
do 12. ure.
V ponudbi je potrebno navesti:
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti manjša od izhodiščne cene,

– podatke o ponudniku (ime in priimek
ﬁzične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno številko, EMŠO oziroma matično številko).
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine.
– potrdilo državljanstvu za ﬁzične osebe,
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo.
VII. Vsak ponudnik mora pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na TRR Občine Destrnik, št. 01218-0100016674 in
k ponudbi priložiti potrdilo o vplačilu.
Varščina se všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se brez obresti vrne v 8 dneh
po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine, se šteje, da je
od nakupa odstopil oziroma se pogodba šteje za razdrto. Varščina v tem primeru ostane
prodajalcu.
VIII. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo javno odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval župan Občine Destrnik.
Javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 2005,
ob 9. uri, v sejni sobi Občine Destrnik, Vintarovci 50.
IX. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija, kot edini kriterij, upoštevala
višino ponujene kupnine. V primeru enakih
ponujenih kupnin, bo komisija ponudnike z
enako ponujeno kupnino pozvala, da ponovno podajo ponudbe.
X. Z uspelim ponudnikom se sklene pisna
pogodba oziroma notarski zapis o nakupu
stanovanja v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
XI. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma notarskega zapisa na račun UJP Slovenska Bistrica št.
01218-0100016674, sicer se šteje, da je
izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne
pogodbe. Občina Destrnik obdrži plačano
varščino.
XII. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
promet z nepremičninami in stroške notarskih storitev in vknjižbe v zemljiško knjigo
plača kupec.
XIII. Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne
kupnine.
XIV. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi največ, je
izključena.
XV. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik, pravna služba, tel. 761-29-55. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Destrnik

Javne dražbe
Št. 018-17/2004/5
Ob-5501/05
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
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12/03) ter na podlagi Odloka o programu
prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega
premoženja za leti 2004 in 2005, ki ga je z
odlokom št. 411-01/02-73/7 sprejel Državni
zbor Republike Slovenije dne 12. 12. 2003,
Ministrstvo za ﬁnance razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Župančičeva 3, Ljubljana,
telefaks 01/369-66-49.
2. Predmet javne dražbe:
1. Renault 19 Adagio, letnik 1995,
252.983 km, izklicna cena 283.000 SIT,
2. Mercedez – Benz 230 E, letnik 1991,
302.998 km, izklicna cena 245.000 SIT,
3. Renault Express 1.4 RN, letnik 1995,
189.190 km, izklicna cena 256.000 SIT,
4. Xantia 1.8i, letnik 1993, 241.696 km,
izklicna cena 331.000 SIT.
Avtomobili se prodajajo po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na
motorna vozila, stroške overitve kupoprodajne pogodbe in morebitne druge stroške
plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek višanja je 10.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku pet delovnih dni
po opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe
je na ogled na Ministrstvu za ﬁnance, Župančičeva 3, Ljubljana, Aleksander Kovačič,
tel. 01/369-6642 ali 041/265-033.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati ob že vplačani kavciji preostanek kupnine v roku osmih dni po podpisu pogodbe na podračun EZR, odprt pri Banki Slovenije št. 01100-6300109972, s
sklicem na številko odobritve po modelu
18-16110-4201019-89392005.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
eventualnih stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji vplačati kavcijo v višini:
– 29.000 SIT za Renault 19 Adagio,
– 25.000 SIT za Mercedez – Benz
230 E,
– 26.000 SIT za Renault Express
1.4 RN,
– 34.000,00 SIT za Xantio 1.8i,
in sicer na podračun podračun EZR, odprt
pri Banki Slovenije št. 01100-6300109972,
s sklicem na številko odobritve po modelu
18-16110-4201019-89392005. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, varščina vrne v roku petnajstih
dni brez obresti.
8. Ogled avtomobilov: zbirno mesto za
ogled avtomobilov bo na Župančičevi 3 v
Ljubljani (pred glavnim vhodom), in sicer
7. 3. 2005 od 10. do 10.15. Za ogled avtomobilov bo organiziran skupni prevoz.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih;
velja samo za pravne osebe in samostojne
podjetnike (tuj dražitelj mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske dražitelje, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
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overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in samostojne podjetnike
– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila,
ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe v
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 15. 3. 2005 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 10
Ob-5206/05
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
Ribnica, objavlja na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03)
in sklepov Občinskega sveta občine Ribnica št. 465-03-24/2003 z dne 5. 2. 2004,
št. 465-03-3/03 z dne 22. 6. 2004 in št.
465-03-12/04 z dne 19. 10. 2004
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 996/2 travnik v izmeri
5a 69 m2, k.o. Ribnica,
b) parc. št. 2439/2 nerodovitno v izmeri
7a 03 m2, k.o. Gorenja vas,
c) parc. št. 2438/2 nerodovitno v izmeri
2a 41 m2, k.o. Gorenja vas,
d) parc. št. 1508/89 pašnik v izmeri
5a 76 m2, k.o. Gorenja vas.
3. Vrsta pravnega posla za vse štiri predmete prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcelo pod točko 2.a)
1,792.099,60 SIT, najnižji znesek višanja:
30.000 SIT,
– izklicna cena za parcelo pod točko 2.b)
2,211.989,50 SIT; najnižji znesek višanja:
30.000 SIT,
– izklicna cena za parcelo pod točko
2.c) 758.306,50 SIT; najnižji znesek višanja: 15.000 SIT,
– izklicna cena za parcelo pod točko 2.d)
1,772.755,20 SIT; najnižji znesek višanja:
30.000 SIT.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.:
01304-0100005476, sklic: 00 72210.

17-18 / 25. 2. 2005 /

Stran

1459

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod 2. točko Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 22. marca
2005, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2. a) ob 11. uri,
– pod 2. b) ob 11.30,
– pod 2. c) ob 12. uri,
– pod 2.d) ob 12.30.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št.: 01304-0100005476, sklic
00 2309006 (za vse predmete prodaje pod
2. točko.
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z
dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Tina Troha, tel.
01/837-20-30.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica lahko s soglasjem župana Občine Ribnica ustavi postopek do
sklenitve pravnega posla.
12. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji in ﬁzične osebe, ki so
državljani RS.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (ﬁzične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali ﬁzično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji: nepremičnine pod
2. točko se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih
jamstev ali garancij za nepremičnine. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na
dodano vrednost v višini 20% za predmet
prodaje in stroške overitve) nosi kupec.
Občina Ribnica
Ob-5243/05
Dodoma d.o.o., Partizanska c. 13a,
20000 Maribor, objavlja po pooblastilu lastnika Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310
Žalec
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javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: počitniški objekt
na naslovu Materada 20, Poreč, Republika
Hrvatska, ki stoji na parc. št. 2400 – hiša v
izmeri 76 m2 in dvorišče v izmeri 887 m2,
prip. zk vložku št. 1518 k.o. Materada.
2. Izklicna cena za nepremičnino znaša
58,000.000 SIT. Izklicna cena ne zajema
davščin.
3. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna. Najnižji znesek
vsakega zvišanja je 500.000 SIT. Pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla. Vsak dražitelj mora pred začetkom
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na SI56 01100-60000006134
SWIFT:BSLJSI2X za nakazila iz tujine oziroma TRR 01100-6000006134 za nakazila v Sloveniji s pripisom: za javno dražbo. Dražitelj mora pred pričetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine (original). Po opravljeni dražbi se dražiteljem,
ki ne uspejo, plačana varščina vrne v roku
8 dni brez obresti.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe. Pravne osebe morajo
pred pričetkom dražbe predložiti ustrezno
dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni, ﬁzične osebe pa predložijo
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci se morajo izkazati z notarsko overjenim pooblastilom.
Kupec mora biti sposoben za izvedbo vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo v skladu z zakonodajo Republike
Hrvaške.
4. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe. Kupec mora
plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe. Plačana varščina se všteje v
kupnino. Plačilo kupnine v pogodbenem
roku je bistvena sestavina pogodbe.
Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, se šteje,
da je odstopil od nakupa, plačana varščina
pa zapade prodajalcu.
Kupec mora vložiti predlog za prenos
lastninske pravice najkasneje v 60 dneh
po plačilu kupnine.
5. Stroški: kupec se obveže plačati vse
stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in prenosom lastništva na nepremičnini (davek, notarske stroške, pogodbo
in prevod pogodbe v hrvaški jezik, vpis v
zemljiško knjigo), ki je predmet dražbe.
6. Ogled nepremičnine je možen
9. marca 2005 od 11. do 13. ure.
Dodatne informacije lahko dobijo potencialni kupci pri pooblaščencu prodajalca na tel. 02/238-03-00 ali 031/300-587
– kontaktna oseba je Slava Erman.
7. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila
14. marca 2005 ob 11. uri v sejni sobi
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310
Žalec. Zaradi preverjanja podatkov se morajo udeleženci dražbe oglasiti na naslovu
dražbe, najkasneje pol ure pred pričetkom
dražbe.
8. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
Dodoma d.o.o.
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Razpisi delovnih
mest
Ob-5161/05
Občina Medvode, župan, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
vodja oddelka za proračun in ﬁnance.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v nazivu podsekretar.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02) in Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri oziroma visoka strokovna izobrazba
s specializacijo oziroma visoka strokovna
izobrazba z magisterijem;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– organizacijske sposobnosti;
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat/ka nima opravljenega
izpita iz javne uprave, ga je dolžan/na opraviti v letu dni po imenovanju v naziv;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije.
Javni uslužbenec/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Kandidati/ke naj predložijo pisne prijave
z opisom delovnih izkušenj in z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 10 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode (javni natečaj).
Kandidati/ke bodo o rezultatu izbire obveščeni v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
čas s 6-mesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/361-95-43
(Sonja Rifel).
Občina Medvode
Št. 13/2005
Ob-5166/05
Višje sodišče v Kopru, Urad predsednika,
Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka – eno prosto delovno mesto za
nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
dveh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Višje sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem mestu se lahko opravljajo
v nazivu pravosodni sodelavec II in I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba upravne, ekonomske ali administrativne
smeri,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:

– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– najmanj pasivno znanje italijanskega
jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo o zaključenem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov:
Višje sodišče v Kopru, Urad predsednice (za
javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 05/668-31-44.
Višje sodišče v Kopru
Ob-5167/05
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 2/04), objavlja Občina Radeče javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
tajnika občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433
Radeče.
Pogoji:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni
bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna šola s specializacijo ali magisterijem,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– vozniški izpit za voznika motornega vozila B kategorije znanje uradnega jezika.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti kandidati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi (original ali overjena kopija),
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– potrdilo o delovnih izkušnjah ali fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (izdaja ga krajevno pristojno sodišče),
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedena izpita opravile najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli/le kandidati/ke, ki izkažejo, da imajo organizacijske,
vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje
poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Pogoje, ki dajejo prednost pri izbiri kandidatom se bodo presojali na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi
razgovora s kandidati.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Javni
natečaj – tajnik občinske uprave«.
Rok za prijavo je 15 dni in začne teči naslednji dan po tej objavi.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za dobo petih let, s polnim
delovnim časom.
Občina Radeče
Št. 1102-09/2005/1
Ob-5168/05
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave, v Sektorju za splošno metodologijo
in standarde, v Oddelku za vzorčenje in
anketno metodologijo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/-ke za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka izobrazba – matematika ali ﬁzika.
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Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/-ke ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo po
dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas 10 mesecev, s polnim delovnim
časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na uradniško delovno mesto
svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih svetovalec/-ka II in svetovalec/-ka I.
Delo bo opravljal/-a v Sektorju za splošno metodologijo in standarde, v Oddelku za
vzorčenje in anketno metodologijo.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo delo opravljal/-a v poslovnih prostorih Statističnega
urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12
in Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-09/2005.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov/-tk presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati/-kami ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega/-tkinega znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke:
– z boljšim poznavanjem osnov statistične teorije;
– z boljšim poznavanjem programskih
paketov za statistično obdelavo podatkov;
– z višjo stopnjo znanja angleškega.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Rudiju Seljaku, na tel. 01/241-51-10 ali po
elektronski pošti rudi.seljak@gov.si.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 100-06-4/005-1401
Ob-5169/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, v skladu z 59.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02 in 110/02) objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
v Oddelku za prostorsko planiranje:
vodja oddelka za prostorsko planiranje.
Delovno mesto vodja oddelka za prostorsko planiranje je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar ali
sekretar, izbrani kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu podsekretar.
Delovne naloge izbranega/e kandidata/ke bodo:
– vodenje, načrtovanje, organiziranje,
koordiniranje in nadziranje dela v oddelku,
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– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v oddelku in sodelovanja
z drugimi organi,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– pripravljanje strategij in razvojnih načrtov ter projektov na področju okolja in
prostora,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke, ki se bodo prijavili/-e na
prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za odgovornega prostorskega načrtovalca,
– opravljen strokovni izpit iz poslovanja z
dokumentarnim gradivom,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela,
– poznavanje dela z računalnikom,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila, iz katerih je razvidno
delovno razmerje,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu za odgovornega prostorskega načrtovalca,
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga
izdaja krajevno pristojno sodišče, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela na sedežu Mestne občine
Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02) lahko za delovno mesto kandidirajo
tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
naveden izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
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Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje
v 8 dneh po objavi (objava 25. 2. 2005) v
Uradnem listu RS oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Oddelek za splošne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
s pripisom: javni natečaj »vodja oddelka za
prostorsko planiranje«.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov/k presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi in na podlagi
razgovorov s kandidati.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni/-e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu/-ki bo izdana upravna
odločba o izbiri, drugim kandidatom/-kam pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti
odločb o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti vsak delovni dan
na tel. 07/39-39-220 pri Silvi Vovko.
Mestna občina Novo mesto
Št. 110-23/2005
Ob-5170/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena in prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02), županja Mestne občine Ljubljana objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v mestni upravi v Oddelku za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport – Služba
za izobraževanje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo pedagoške ali sociološke smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata(ke) ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal(a)
kot pripravnik(ca) za določen čas 10 mesecev v prostorih Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva cesta.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
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splošne zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabr. 2, Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Odločbo o izbiri in sklepe o neizbiri
bomo posredovali v 15 dneh po opravljenem
natečajnem postopku.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z izbranim kandidatom(ko) sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-24/2005
Ob-5171/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena in prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02), županja Mestne občine
Ljubljana objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v mestni upravi v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami – Služba za gospodarjenje s poslovnimi prostori.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo diplomirani upravni organizatorji;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata(ke) ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal(a)
kot pripravnik(ca) za določen čas 10 mesecev v prostorih Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva cesta.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabr. 2, Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Odločbo o izbiri in sklepe o neizbiri
bomo posredovali v 15 dneh po opravljenem
natečajnem postopku.

Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z izbranim kandidatom(ko) sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 83/2005
Ob-5172/05
Svet Javnega zavoda mladinski center
Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, na podlagi sklepa 3. seje Sveta z dne
15. 2. 2005, v skladu z določili 22. člena
Statuta Javnega zavoda mladinski center
Nova Gorica, 32. členom Zakona o zavodih
(Uradni list SRS, št. 12/91, Uradni list RS,
št. 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96)
razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka izobrazba, prednostno
družboslovne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– strokovno poznavanje področja dela
zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in
program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo kandidati poslati po pošti najkasneje v 8 dneh
po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici z
oznako »za razpis direktorja«
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.
Javni zavod mladinski center
Nova Gorica
Št. 38/05
Ob-5173/05
Ministrstvo za zdravje, Urad Republike
Slovenije za kemikalije, Mali trg 6, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za naslednje
delovno mesto:
1. svetovalec (Sektor za kakovost in
informatiko).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna izobrazba naravoslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III. Delo na delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če
ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
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dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati
še splošne pogoje, določene z Zakonom o
javnih uslužbencih.
Zaželeno je: poznavanje področja dela
zdravstvena ekologija, poznavanje zakonodaje s področja kemikalij, izkušnje na področju varnostnih listov kemikalij, izkušnje
na področju baz podatkov o kemikalijah in
izkušnje na področju spremljanja prometa
kemikalij na trgu. Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in tri mesečnim poskusnim delom. Delo bo
opravljal na sedežu Ministrstva za zdravje,
Urada Republike Slovenije za kemikalije,
Mali trg 6, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
naslova na naslov: Ministrstvo za zdravje,
Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana oziroma
na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije
dobite po tel. 478-60-26. Kandidate bomo o
izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje,
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Št. 101-02-30/2005
Ob-5174/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – za kulturo, tehnično
kulturo in delo z mladimi v oddelku za
družbene dejavnosti.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, smer umetnostna zgodovina,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– osnove obvladovanja rač.orodij, ki jih
uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes),
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,

Št.

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Potrdili iz sedme in osme alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v tretji alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat
moral predložiti pred sklenitvijo delovnega
razmerja.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, strokovnega izpita iz
upravnega postopka in strokovnega izpita iz
poslovanja z dokumentarnim gradivom, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, v zaprti ovojnici z označbo
»Javni natečaj – višji svetovalec«, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi dokumentacije
in ustnega razgovora.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po izbiri. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Tatjana Koštomaj, tel. 07/49-81-331.
Občina Krško
Št. 2005-030
Ob-5175/05
Svet JZ PGE Krško, Tovarniška ulica 19,
Krško, na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Odloka
o organiziranju poklicne gasilske enote Krško (Uradni list RS, št. 24/91, 92/99, 22/00
in 75/00), 19. in 25. člena Statuta JZ PGE
Krško, objavlja razpis za
poveljnika – direktorja javnega zavoda PGE Krško (m/ž).
Kandidati za poveljnika – direktorja, ki
poleg poslovodnega vodi tudi strokovno
delo zavoda, morajo poleg splošnih pogo-
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jev določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali tehnične smeri in 8 let delovnih izkušenj;
– visoka izobrazba družboslovne ali tehnične smeri in 10 let delovnih izkušenj;
– izkušnje na področju vodenja.
Mandat poveljnika – direktorja traja štiri
leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 10 dni po objavi razpisa
na naslov: Svet JZ Poklicne gasilske enote
Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško, s
pripisom »Ne odpiraj, razpis«.
Upoštevane bodo samo popolne vloge,
prispele v predpisanem roku.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v zakonitem roku po končanem postopku
imenovanja.
JZ Poklicna gasilska enota Krško
Št. 111-02-22-23/2005-924
Ob-5207/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS:
na Davčnem uradu Brežice
1. svetovalec v oddelku za davčno inšpiciranje
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Vrhnika
2. davčni kontrolor v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali
višji kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 2. odst. 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom za delovno mesto pod št.
1 in 2-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 2.
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Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bodo navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Brežice, Cesta
prvih borcev 39a, 8250 Brežice,
– pod št. 2: DURS, DU LJ, Izpostava
Vrhnika, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marija Kožar, tel.
07/462-01-51
– pod št. 2: Marjana Obermajer, tel.
01/47-44-285.
Davčna uprava RS
Ob-5244/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za jedrsko varnost objavlja prosto delovno mesto:
višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za
jedrsko varnost, Oddelek za dovoljenja
in modiﬁkacije za opravljanje strokovnih
in upravnih nalog na področju izdajanja
dovoljenj.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– tečaj iz jedrske varnosti in
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo tehnične smeri z delovnimi izkušnjami s področja instrumentacije in regulacije ter z opravljenim tečajem iz varstva
pred sevanji.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto višjega svetovalca se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo, magisterijem oziroma doktoratom.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka bo
delo opravljal/a na sedežu Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga morajo opraviti najkasneje v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega
razmerja ter kandidati/ke, ki nimajo opravljenega tečaja iz jedrske varnosti, ga morajo
opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še
naslednja dokazila:
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– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Železna
cesta 16, Ljubljana (Kadrovska služba, za
javni natečaj, oznaka delovnega mesta) ali
na elektronski naslov suzana.rudez@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za jedrsko varnost
Ob-5247/05
Vodja Okrožnega državnega tožilstva v
Ljubljani na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l.
RS, št. 14/03), 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) ter določb
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04), objavlja javni natečaj za 2 prosti
uradniški delovni mesti
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka – strokovni sodelavec/ka.
Za delovno mesto višjega pravosodnega
svetovalca – strokovnega sodelavca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a
v nazivu višji pravosodni svetovalec III na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
Slovenska cesta št. 41, Ljubljana.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
okrožni državni tožilec, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne
prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz in
informacij po usmeritvah tožilca,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter drugih vlog pod vodstvom in po naročilu tožilca
in opravljanje drugih opravil v okviru dežurne službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva ali tožilca.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, navedenega v
peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo
v Ljubljani, Slovenska cesta št. 41, Ljubljana
ali na elektronski naslov: odt.lj@dt-rs.si. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 01/252-85-00
(Urad Okrožnega državnega tožilstva v
Ljubljani).
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Št. 110-12/2005
Ob-5249/05
Upravna enota Domžale, Domžale, Ljubljanska 69, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
referent/ka v glavni pisarni.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
referent III, referent II ali referent I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja strokovna izobrazba,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
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– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– sprejemanje vlog strank v vložišču,
– sprejemanje vplačil v zvezi z upravnimi
postopki strank,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdili iz enostavnih evidenc,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje postopkov v zvezi z upravno
statistiko,
– vročanje pošiljk.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja glavne pisarne.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne
enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti na tel. 721-57-00,
pri Šuštar Zoranu.
Upravna enota Domžale
Ob-5253/05
Svet Osnovne šole Lucija, Fazan 1, 6320
Portorož razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po
53., oziroma 145. členu Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, 12/96), po 43. členu prehodnih
in končnih določb zakona o spremembah
in dopolnitvah ZOFI.a (Ur. l. RS, št. 64/01)
ter imeti pedagoške, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Ravnatelj bo imenovan za dobo 5 let. Delo
bo začel opravljati 21. marca 2005. Prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratko
vizijo vodenja šole pošljite v 15 dneh po
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objavi na naslov šole s pripisom »Za razpis«. Kandidati bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.
Osnovna šola Lucija
Št. 112-8/2005/1-0023048
Ob-5256/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
in 110/02-ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04), objavlja prosto delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za prometno
politiko (šifra delovnega mesta 156).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, tehnične, prometne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji,
z dokazili o opravljenem večtedenskem
izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o
večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih,
na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj
jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz
tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija
indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o osnovni ravni znanja angleškega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
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Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izobrazbo upravne smeri, z delovnimi izkušnjami in poznavanjem predpisov s področja
prevozov v cestnem prometu (prevozi blaga
in prevozi potnikov), z dobrim poznavanjem
predpisov EU s področja prevozov v cestnem prometu, s poznavanjem predpisov s
področja reguliranih poklicev in kvaliﬁkacij
v cestnem prometu ter s sposobnostjo tekočega ustnega in pisnega komuniciranja v
angleškem jeziku.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-8/2005/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 110-21/2005
Ob-5282/05
Upravna enota Krško objavlja prosto delovno mesto:
svetovalec za nedoločen čas s polnim
delovnim časom v Oddelku za občo upravo in skupne zadeve – Službi za skupne
in splošne zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I. Javni uslužbenec na tem
delovnem mestu bo javne naloge izvrševal
v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– osem mesecev delovnih izkušenj,
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– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
1. zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
2. vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
3. dajanje informacij o enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih,
4. sprejemanje pisnih vlog ter izdajanje
obrazcev vlog in navodil za njihovo izpolnjevanje,
5. posredovanje, pregled, preslikovanje
in prepisovanje spisov upravnih zadev,
6. sprejem plačil upravnih taks in druga
plačila upravnih storitev in overjanje dokumentov,
7. opravljanje drugih nalog po nalogu
predstojnika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določa
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih, lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
letu dni po imenovanju v naziv.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov Upravna enota Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško (z oznako »javni
natečaj«).
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
osem dni po odločitvi.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 07/498-14-08.
Upravna enota Krško
Ob-5283/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
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– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Kopru
Ob-5284/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),

– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Kopru
Su 010603/05
Ob-5285/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02), 22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 22/04), Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okraj-
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no sodišče v Mariboru, Kadrovska služba,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Mariboru
Ob-5637/05
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavljamo javni
natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
1. Višji svetovalec v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Opis del in nalog:
– vodenje občinskega redarstva in
opravljanje del s področja občinskega redarstva ter izvajanje nadzorstva na podlagi
občinskih odlokov,
– vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– načrtovanje nadzorov in preventivnih
akcij, opozarjanje in mandatno kaznovanje,
– priprava najzahtevnejših odlokov in
drugih aktov v občinski pristojnosti,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
– smer: pravna, upravna,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
– opravljeno usposabljanje za občinskega redarja,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– delo tudi na terenu.
Z izbranim kandidatom/kandidatko
bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
šestmesečnim poskusnim delom. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, strokovnega izpita iz upravnega postopka, preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in/ali usposabljanje
za občinskega redarja, je vse navedene
pogoje dolžan izpolniti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
2. Višji svetovalec v Uradu za urejanje
prostora.
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Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Opis del in nalog:
– priprava za izvedbo, organiziranje in
vodenje investicij s koordiniranjem del na
terenu,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– opravljanje najzahtevnejših del in nalog v zvezi z organiziranjem in izvajanjem
nadzora nad potekom izvedbe projektov in
urejanjem prostora,
– priprava najzahtevnejših odlokov in
drugih aktov v občinski pristojnosti,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
– smer: prednost gradbena, možna druga sorodna ustrezna tehnična,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– delo tudi na terenu.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. V primeru, da izbrani
kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in/ali strokovnega izpita
iz upravnega postopka, je oba navedena
pogoja dolžan izpolniti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
K prijavi pod 1. in 2. točko morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopije dokazil o opravljenih izpitih
in usposabljanjih,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja navedenega v
peti alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
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dneva objave na naslov: Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel.
04/59-71-510.
Občina Tržič
Št. 111-16/05-0515
Ob-5652/05
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 41/95 in 73/04) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in 24/98),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Šmarju pri Jelšah.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 in
73/04).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-27/05-0515
Ob-5653/05
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 41/95 in 73/04) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in 24/98),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Šentjurju pri Celju.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 in
73/04).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-30/05-0515
Ob-5654/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-24/05-0515
Ob-5766/05
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 Grosupljem.
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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.111-23/05-0515
Ob-5767/05
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 Ilirski Bistrici.
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. 111-20/05-0515
Ob-5768/05
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 v Murski Soboti.
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. 365-05-2/2005
Ob-5454/05
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS št. 12/03, 77/03) ter na podlagi Dopolnitve programa prodaje državnega premoženja 2003/2004, ki ga je z odlokom št.
411-01/01-68-9 sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne 14. 7. 2003, Servis skupnih služb vlade razpisuje
javno ponudbo:
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
faks 01/478-1878.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Oddaja v najem opremljenih poslovnih
prostorov za opravljanje dejavnosti špedicije
na MMP Jelšane–Objekt J16:
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1. poslovni prostor v nadstropju št. 1 v izmeri 21,07 m2: mesečna najemnina 200.000
SIT,
b) Oddaja v najem opremljenih poslovnih
prostorov za opravljanje dejavnosti špedicije
na MMP Jelšane–Objekt J17:
1. poslovni prostor v pritličju št. 2 v izmeri
17 m2: mesečna najemnina 200.000 SIT.
K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov.
Mesečna najemnina bo določena v EUR,
plačevala pa se bo v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izdaje računa.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni ponudbi. Če pogodba ne
bo sklenjena v navedem roku, se šteje, da
je ponudnik odstopil od pogodbe. Vzorec
pogodbe je na ogled pri Servisu skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, Klemen Šket, tel.
01/478-18-26.
4. Način in rok plačila:
Najemodajalec bo izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči
mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan
plačati najemnino v roku 15 dni od prejema
računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.: 01100-1006214304. Položena
varščina se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
5. Višina varščine:
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 200.000 SIT na
podračun enotnega zakladniškega računa
št.
01100-6300109972,
sklic
18 15202-7103018-77342005. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15
dni brez obresti.
6. Ogled nepremičnin je možen dne 3. 3.
2005 med 11. in 12. uro.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih kuvertah najkasneje
do 15. 3. 2005 do 9. ure, na naslov: Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva ulica 27a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: predmet javnega ponudbe: Oddaja
ponudbe za najem poslovnih prostorov na
MMP Jelšane.
Šifra zadeve: št. 365-05-2/2005.
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!
Ponudbe lahko predložijo ﬁzične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za najem iste
nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo
med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje,
opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig mesečne najemnine bo 5.000 SIT. Morebitna
licitacija bo na naslovu: Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, 15. 3. 2005 ob 10.uri.
8. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga iz-

dajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna
oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori.
9. Najemodajalec si pridružuje pravico
ustaviti postopek javne ponudbe.
10. Javna ponudba velja do 15. 3.
2005.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
Servis skupnih služb Vlade
Št. 637
Ob-5493/05
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča;
b) kraj: Litija, območje Predilnice Litija;
c) vrsta nepremičnine: parc. št. 1343/17,
dvorišče 2.496 m2, parc. št. 1343/37, stavba
1.774 m2, parc. št. 1343/69, stavba 30 m2,
parc. št. 1343/77, stavba 24 m2 in parc. št.
1343/80, travnik 147 m2, vl. št. 1004 vse
k.o. Hotič.
Izhodiščna cena je 161,500.000 SIT;
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
6. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene na transakcij-
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ski račun pri UJP Urad Ljubljana št. 011006030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 3. 2005, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Litiji – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 3. 2005 ob 9. uri,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 637
Ob-5494/05
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin,
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča,
b) kraj: Preskrba p.o., Partizanska c. 71,
Sežana,
c) vrsta nepremičnine: 86/100 poslovne stavbe v izmeri 802 m2, na parceli št.
3745/431 vl. št. 2736, k.o. Sežana,
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Izhodiščna cena je 52,700.000 SIT.
Podno skladišče s pripadajočim deležem
na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
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6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št. 011006030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 3. 2005, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Sežani – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni,ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 3. 2005 ob 10. uri,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 0313-5/2005
Ob-5281/05
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka
(v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v postopku
prodaje komunalno opremljenih zemljišč v
industrijsko obrtni coni Neverke zastopa Komisija za prodajo zemljišč v IOC Neverke (v
nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta občine Pivka št. 03201/2003 z
dne 21. 5. 2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju
industrijsko obrtne cone Neverke za
potrebe industrije in obrti
1) Prodajajo se naslednja zemljišča:
Gradbena parcela št. 3, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/8 k.o. Stara Sušica
v izmeri 5109 m2.
Izklicna cena je 30,631.009 SIT.
Gradbena parcela št. 4, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/7 k.o. Stara Sušica
v izmeri 5387 m2.
Izklicna cena je 32,297.758 SIT.
Gradbena parcela št. 5, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/6 k.o. Stara Sušica
v izmeri 2179 m2.
Izklicna cena je 13,064.194 SIT.
Gradbena parcela št. 7, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/14 k.o. Stara Sušica v
izmeri 2804 m2.
Izklicna cena je 16,811.382 SIT.
Gradbena parcela št. 9, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/17 k.o. Stara Sušica v
izmeri 1370 m2.
Izklicna cena je 8,213.835 SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.

17-18 / 25. 2. 2005 /

Stran

1469

Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo
priključka maks. 200 m oddaljenosti, vse na
robu parcele.
2) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki in pravne osebe kateri
morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS
oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši kot 30 dni.
3) Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4) Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5) Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Pivka št.
01291 – 0100016298, s pripisom – za javno
zbiranje ponudb. Varščina mora biti vplačana do roka 14. 3. 2005, ki velja za oddajo
ponudb. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
6) Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele na sedež Občine Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do
vključno 14. 3. 2005 do 11. ure, v zapečateni ovojnici, s pripisom » Ponudba za nakup
zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 3.
2005 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7) Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. ponujena cena, največ 80 točk,
2. glede na obseg površine nakupa, največ 20 točk.
1) Točke so: (ponujena cena / najvišja
ponujena cena) x 80.
2) Točke odvisne od obsega nakupa so:
– nakup dveh se stikajočih parcel,
5 točk,
– nakup treh ali več se stikajočih parcel,
10 točk,
– nakup nad 7500 m2, 10 točk.
Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa
veljajo za vsako parcelo posebej.
Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot tri krat presegajo posamezno parcelo,
za katero je bila oddana druga ponudba ima
prednost pred drugim ponudnikom ne glede
na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa
za eno od teh gradbenih parcel, za prvega
ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8) Pri nakupu je možen odlog plačila
50% kupnine za dobo največ 6 mesecev.
Za znesek odloga se za dobo odloga obračuna obresti po ﬁksni 9% letni obrestni meri.
Obresti po tem odstavku se plačujejo na 6
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mesecev. Znesek odloga mora kupec pred
podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv.
9) Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.
10) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11) O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12) Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki na spletni strani http://www.pivka.
si in na Občini Pivka vsak delavnik od 9.
do 10. ure pri kontaktni osebi prodajalca
Dušanu Kristan ali na tel. 05/721-01-11,
041/688-612, faks 05/721-01-02, e-pošta:
dusan.kristan@pivka.si
Občina Pivka
Ob-5465/05
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje, objavlja na podlagi sklepa občinskega sveta
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje z identiﬁkacijsko št. 18. E,
v III. etaži v izmeri 40,31 m2, s pomožnim
prostorom v I. etaži v izmeri 3,12 m2, v večstanovanjski hiši v Mozirju, Praprotnikova 5,
ki stoji na parc. št.: 476/91, vpisani v vl. št.
978 k.o. Mozirje, za ceno 2,500.000 SIT.
Za predmetno stanovanje je sklenjena
najemna pogodba za nedoločen čas – neproﬁtna najemnina.
II. Pod pogoji
Ponudbe za nakup stanovanja je potrebno poslati v roku 15 dni od objave na naslov:
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, s pripisom »za komisijo za prodajo«.
Najnižja cena znaša 2,500.000 SIT.
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki morajo ponudbi
priložiti potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije ali osebno izkaznico (izdano po
20. 6. 1998), pravne osebe pa izpisek iz
sodnega registra.
Prodajna pogodba za stanovanje bo
sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba se bo sklenila
v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Ob podpisu pogodbe je potrebno poravnati delno
kupnino v višini 10% podane ponudbe, preostala kupnina se poravna v roku 30 dni
od podpisa prodajne pogodbe. Davek na
promet z nepremičninami, sestavo in overitev prodajne pogodbe plača prodajalec,
zemljiškoknjižni prepis je dolžan na lastne
stroške opraviti kupec.
Lastninska pravica preide na kupca po
plačilu celotne kupnine.
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Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.
Ogled stanovanja je možen po predhodnem telefonskem dogovoru (03/839-33-06 –
Nada Klančnik), ob prisotnosti najemnice.
Občina Mozirje
Ob-5462/05
Po sklepu stečajnega senata Okrožnega
sodišča v Kopru, opr. št. St 55/2000, z dne
21. 2. 2005, stečajni upravitelj dolžnika Tehnika d.o.o. Lucija, v stečaju objavlja
poziv
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
· Šest poslovnih prostorov v objektu na
Liminjanski cesti 96 v Luciji, Portorož, št.
parc. 4664/2,3,7 in 8, podvložek 2394 /11
k.o. Portorož – poslovni prostori z oznako
22, 23, 24, 25, 26 in prostor Z, vse v I. nadstropju označeno s črno dvojno polno črto,
v skupni izmeri 72,97 m2.
Najnižja prodajna cena je 15,000.000
SIT.
· Štiri poslovni prostori v objektu na Liminjanski cesti 96 v Luciji, Portorož, št. parc.
4664/2,3,7 in 8, podvložek 2394 /20 k.o.
Portorož – poslovni prostori z oznako 36/a,
37,38 in 39, vse v I. nadstropju, v skupni izmeri 88,86 m2.
Najnižja prodajna cena je 18,200.000 SIT.
Nepremičnine so obremenjene s hipotekami, ki se po plačilu kupnine in na podlagi
listine stečajnega senata izbrišejo iz zemljiške knjige.
2. Prodajni pogoji:
– rok za zbiranje ponudb je do vključno
3. 3. 2005.
– pisne ponudbe je potrebno poslati s
priporočeno poštno pošiljko v zaprti ovojnici
s pripisom “Tehnika St 55/2000 – prodaja z
zbiranjem ponudb – ne odpiraj”, na naslov
Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska ul. 9,
6000 Koper;
– vsak ponudnik mora pred potekom
roka za oddajo ponudbe položiti varščino
v višini 10% najnižje prodajne cene na poslovni račun Tehnika d.o.o. Lucija, v stečaju
pri SKB Banki d.d. št. 03135-1000024929 z
oznako “varščina Tehnika St 55/2000”.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 5 dneh
po odpiranju ponudb;
– pisna ponudba mora vsebovati: ime
in priimek ter naslov kupca oziroma ﬁrmo
in sedež kupca, ponujeni znesek, plačilne
pogoje, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma potrdilo o državljanstvu,
če gre za ﬁzične osebe ter potrdilo o plačilu
varščine;
– prodajamo po načelu “videno-kupljeno”;
– ponudbena cena za nakup predmeta prodaje mora biti najmanj enaka najnižji
prodajni ceni;
– v primeru, da bo več ponudnikov ponudilo isto ceno, bo med njimi takoj po odpiranju ponudb opravljena javna dražba in
predmet prodaje prodan tistemu, ki bo ponudil višjo ceno;
– odpiranje pisnih ponudb bo 7. 3. 2005
na Okrožnem sodišču v Kopru ob 9. uri v
sejni sobi št. 325/III.
– uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh po prejemu poziva
stečajnega upravitelja k podpisu pogodbe
in plačati kupnino v 30 dneh od sklenitve
kupoprodajne pogodbe;

– izročitev nepremičnine ter prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in stroškov. Stroške prenosa lastninske pravice krije kupec;
– davek od prometa nepremičnin ter druge stroške nakupa plača kupec.
Za vse druge informacije in možnost
ogleda pokličite stečajnega upravitelja na
tel. 05/641-84-36 ali 040/284-625.
Tehnika d.o.o.
Lucija v stečaju

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-68/2004-1114
Ob-5208/05
Republika Slovenija, Upravna enota Slovenj Gradec, izdaja na podlagi 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), v
upravni zadevi ugotavljanja stalnega prebivališča Rolanda Klinca, sedaj neznanega
prebivališča, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
Rolancu Klincu, roj. 25. 1. 1966, s prijavljenim prebivališčem Celjska cesta 34,
Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča, se postavi za začasno zastopnico
Terezijo Golob, delavko Upravne enote Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik stranke,
stranka sama ali njen pooblaščenec.
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-1/2005-1532
Ob-5210/05
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila sindikata KNG Goodyear Kranj,
s sedežem Škofjeloška cesta 6, Kranj, z
dne 3. 2. 2005.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 182.
Št. 101-1/2005
Ob-5212/05
1. Pravila sindikata z imenom: »Sindikat
delavcev v zdravstveni negi Slovenije SE
Zdravstveni dom Jesenice« s sedežem
na Cesti maršala Tita 78, 4270 Jesenice,
ki so bila sprejeta na ustanovnem sestanku
sindikata dne 19. 1. 2005, se vzame v hrambo na Upravni enoti Jesenice.
2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 77.
Št. 101-2/2005
Ob-5270/05
Iz evidence statutov sindikatov se izbriše
Sindikat pekov Slovenije podjetja Peks
Škofja Loka, Kidričeva c. 53, ki je bil vpisan pod zaporedno številko 64.
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Matična številka zgoraj navedenega sindikata je 1132610.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-8/2005-3
Ob-5176/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
15. 2. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je ustanovitev polno delujočega skupnega podjetja Adria Transport,
d.o.o., organizacija in izvajanje železniških
prevozov, Vojkovo nabrežje 38, Koper, ki ga
nameravata ustanoviti družbi Luka Koper,
d.d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, Koper, in Graz-Köﬂacher
Bahn und Busbetrieb GmbH, Köﬂachergasse 35-41, Graz, Austria, skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija, ki zadeva sektor železniškega tovornega transporta, se bo izvedla z
ustanovitvijo skupnega podjetja na podlagi
pogodbe o skupnih vlaganjih (popolni skupni
podjem oziroma joint venture), kar pomeni
koncentracijo podjetij v smislu določila tretje
alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence. Koncentracija ne bo
ustvarjala oziroma krepila prevladujočega
položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje
ali onemogočanje učinkovite konkurence na
relevantnih trgih.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-5177/05
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, MM Marketing magazin, Golden drum
magazine, Družinski delničar, Graﬁčar,
Delo fax, Več.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo, d.d. najmanj 5% delež:
– Pivovarna Laško, d.d. – 24,99%,
– Infond Holding, d.d. – 12,11%,
– Slovenska odškodninska družba, d.d.
– 11,72%,
– Maksima ID, d.d. – 11,10%,
– Infond ID, d.d. – 9,17%,
– Kapitalska družba, d.d. – 6,73%.
Imena članov uprave Delo d.d.: Tomaž
Perovič, predsednik uprave, Ivo Oman,
član uprave, Nataša Šuklje Velkavrh, članica uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: Robert Šega (predsednik), Tomaž Kuntarič (namestnik predsednika), Ženja Leiler
Kos (namestnica predsednika), Milan Grad,
Tomaž Košir, Tone Turnšek.

Št.

Ob-5286/05
Pravna oseba: ATV Babnik & Co d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc
Babnik, Pokopališka pot 8, Litija – 100%
lastnik in upravljalec.
Ob-5287/05
Ime medija: Večer, 7*dni, Naš dom in
Vroči Kaj.
Izdajatelj: ČZP Večer d.d., Svetozarevska 14, Maribor.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,94%),
– Infond Holding, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (36,37%),
– Infond ID Investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (14,98%),
– Leykam tiskarna d.o.o., Miklavška c.
61, Hoče (27,14%),
– Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (10%).
Uprava: direktor Marko Tišma.
Nadzorni svet: Črtomir Mesarič, Stanko
Brglez, Matjaž Rutar, Petrina Šebart Žižek
in Borko De Corti.
Ob-5288/05
Izdajatelj: Radio NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Medij: Radio NET FM.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
preko radijske frekvence 100,2 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče ﬁzične
osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovnih pravic: Stojan Auer, Fluksova ulica 4, 2000 Maribor.
Ob-5297/05
Ime javnega glasila: Radio Val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,
6221 Dutovlje.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 100%.
Direktor: Leo Oblak.
Ob-5299/05
Ime medija: Siol.
Izdajatelj: Siol d.o.o., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana.
Član uprave izdajatelja: mag. Tomaž
Berginc, MBA.
Predsednik uprave Telekoma d.d. Slovenije: Libor Vončina.
Št. 18
Ob-5300/05
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%,
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– 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%,
– Helena Voga, Dovje 9, Mojstrana –
5,22%.
Poslovodstvo: direktorica mag. Rina Klinar.
Ob-5301/05
Ime medija: TV AS.
Naziv podjetja: HI-FI Videostudio d.o.o.
Sedež podjetja: Slovenska 52, 9000
Murska Sobota.
Matična številka: 5803918000.
Davčna številka: 80302157.
Lastnik podjetja: Anton Weingerl, Partizanska 50, 9000 Murska Sobota.
Direktor podjetja: Anton Weingerl.
Ob-5302/05
Podatki za izdajatelja POP TV, d.o.o.
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-5303/05
Podatki za izdajatelja Kanal A, d.o.o.
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-5304/05
Medij: Slovenska tiskovna agencija
(STA).
Izdajatelj: Slovenska tiskovna agencija
d.o.o., Ljubljana.
Poslovni deleži nad 5 odstotki kapitala:
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, 96,64 odstotkov.
Direktor družbe: Igor Vezovnik.
Ob-5314/05
Izdajatelj: Xtension d.o.o.
Naslov sedež: Šmartinska 152 (Hala 3)
– BTC, 1000 Ljubljana.
Naslov podružnica: Loška ulica 13, 2000
Maribor.
Medij: NET TV in NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
preko kabelskih sistemov.
Ime, priimek in stalno prebivališče ﬁzične
osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
1. Jakob
Stramšak,
EMŠO
2904955500702, prebivališče Maribor,
Osterčeva ulica 13 – lastniški delež 60%,
2. Sivent, tehnologija investiranja, d.d.,
Ljubljana, Železna cesta 18, matična številka 1754955, ki jo zastopa direktor Roman
Didović, EMŠO 0504972500737, prebivališče Ljubljana, Emonska cesta 18 – lastniški
delež 40%,
3. Xtension, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana, Šmar-
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tinska 152 (hala 3) BTC, matična številka
5947502 – lastniški delež – lastni poslovni
delež 5%.
Člani nadzornega sveta:
1. Krajnc
Samo,
EMŠO:
2705963500433,
2. Didović
Roman,
EMŠO:
0504972500737,
3. Živojinović
Sreten,
EMŠO:
1205954500572.
Ob-5460/05
Ime medija: Radio Brežice, Brežice.
Izdajatelj: Radio Brežice družba za radijsko dejavnost d.o.o., Trg izgnancev 12,
8250 Brežice.
V sodnem registru imajo vpisanih več kot
5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 15,11% – Kmečka družba Holding ﬁnančna družba d.d., Stegne 21,
1000 Ljubljana,
– 11,15% – Kmečki sklad 1 d.d., Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana,
– 10,23% – Kostak komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a,
8270 Krško,
– 10,00% – DZS založništvo in trgovina,
Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
– 10,00% – Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice,
– 7,71% – Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev 28, 8250 Brežice,
– 5,57% – Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev 28, 8250 Brežice,
– 5,57% – Slovenski odškodninski sklad
d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
Uprava: Edvard Štraus, direktor.
Ob-5461/05
Ime medija: Radio Sevnica, Sevnica.
Izdajatelj: Radio Sevnica d.o.o., Naselje
heroja Maroka 14, 8290 Sevnica.
V sodnem registru imajo vpisanih več kot
5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 55,03% – Radio Brežice družba za Radijsko dejavnost d.o.o., Trg izgnancev 12,
8250 Brežice,
– 25,00% – Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica,
– 9,98% – Radio Brežice družba za Radijsko dejavnost d.o.o., Trg izgnancev 12,
8250 Brežice,
– 9,98% – Radio Morje audio studio
d.o.o., Plenčičeva ulica 6, 6310 Izola,
Uprava: Edvard Štraus, direktor.
Ob-5463/05
Ime medija: Časopis SavaGlas, Brežice.
Izdajatelj: Radio Brežice družba za radijsko dejavnost d.o.o., Trg izgnancev 12,
8250 Brežice.
V sodnem registru imajo vpisanih več kot
5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 15,11% – Kmečka družba Holding ﬁnančna družba d.d., Stegne 21,
1000 Ljubljana,
– 11,15% – Kmečki sklad 1 d.d., Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana,
– 10,23% – Kostak komunalno stavbno
podjetje d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– 10,00% – DZS založništvo in trgovina,
Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
– 10,00% – Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice,
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– 7,71% – Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev 28, 8250 Brežice,
– 5,57% – Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev 28, 8250 Brežice,
– 5,57% – Slovenski odškodninski sklad
d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
Uprava: Edvard Štraus, direktor.
Ob-5464/05
Ime medija: Studio D, Novo mesto.
Izdajatelj: Regionalna radijska postaja
Dolenjske in Bele Krajine Studio D d.d., Seidlova 29, 8000 Novo mesto,
Več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 67,10% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 19,06% – Salomon, d.o.o. Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 9,23% – Vidic Josip, Sneberska 4/a,
1000 Ljubljana.
Uprava: Uroš Dular, direktor.
Nadzorni svet: Marjanca Kavšek, Željko
Miklič, Alojz Bojanc.
Ob-5468/05
Ime javnega glasila: Slovenski Poslovni Kanal.
Izdajatelj: Forcom d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 100%.
Direktor: Leo Oblak.
Ob-5469/05
Ime javnega glasila: Radio Fantasy Velenje.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas 70%,
– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,
8250 Brežice 10%,
– Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana 10%,
– Mastnak Robert, Plečnikova 20a, 3000
Celje 10%.
Direktor: Robert Šprah.
Ob-5470/05
Ime javnega glasila: Radio Morje.
Izdajatelj: Radio Morje d.o.o., Plenčičeva
6, 6310 Izola.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Forcom d.o.o., Dunajska 106, 1000
Ljubljana 100%.
Direktor: Draško Golubar.
Ob-5471/05
Ime javnega glasila: Radio Antena.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Slovenska 15, 1000 Ljubljana.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:

– Milenko Šetinc, Knezova 26, 1000
Ljubljana 37%,
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 63%.
Direktor: Leo Oblak.
Ob-5472/05
Ime javnega glasila: Radio Klasik.
Izdajatelj: Forcom d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 100%.
Direktor: Leo Oblak.
Ob-5473/05
Ime javnega glasila: Radio Fantasy Maribor.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas 70%,
– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,
8250 Brežice 10%,
– Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana 10%,
– Mastnak Robert, Plečnikova 20a, 3000
Celje 10%.
Direktor: Robert Šprah.
Ob-5474/05
Ime javnega glasila: Poslovni Val.
Izdajatelj: Forcom d.o.o., Duanjska 106,
1000 Ljubljana.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 100%.
Direktor: Leo Oblak.

lje.

Ob-5475/05
Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ce-

Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas 70%,
– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,
8250 Brežice 10%,
– Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000
Ljubljana 10%,
– Mastnak Robert, Plečnikova 20a, 3000
Celje 10%.
Direktor: Robert Šprah.
Ob-5476/05
Ime javnega glasila: Radio Informativni val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,
6221 Dutovlje.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 100%.
Direktor: Leo Oblak.
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Ob-5477/05
Ime javnega glasila: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice 78h,
Vnanje Gorice, 1351 Brezovica.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 51%,
– Leopold Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje 49%.
Direktor: Damjan Rus in Tomaž Čop.
Ob-5478/05
Ime javnega glasila: Radio Max.
Izdajatelj: Santi d.o.o., Rozmanova cesta
34, 8000 Novo Mesto.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 100%.
Direktor: Tomaž Čop.
Ob-5479/05
Ime javnega glasila: Radio Belvi Gorenjska.
Izdajatelj: Biroteh d.o.o., Hrušica 175,
4276 Hrušica.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 100%.
Direktor: Samo Razinger.
Ob-5480/05
Ime javnega glasila: i-TV.
Izdajatelj: Kabelska produkcija d.o.o., Drska 46, 8000 Novo mesto.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Simona Kegl, Ulica Bratov Učakar 52,
1000 Ljubljana 100%.
Direktor: Simona Kegl.
Ob-5481/05
Ime javnega glasila: Radio Urban.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Merharjeva ulica 3, 1310 Ribnica.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 51%,
– Robert Škantelj, Mali Osolnik 17, 1311
Turjak 29%,
– Anton Prus, Za Vodo 5, Dolenja Vas
20%.
Direktor: Robert Škantelj.
Ob-5482/05
Ime javnega glasila: Radio Portorož.
Izdajatelj: Enimar d.o.o., Cesta na Markovec 57, Koper.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Drago Kocjan, Žirje 1, Žirje 50%.
– Ennio Čermelj, Bazoviška 12, Portorož 50%.
Direktor: Tomaž Vodušek.
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Ime javnega glasila: Radio Šport.
Izdajatelj: Optimedia d.o.o., Celovška
150, 1000 Ljubljana.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Advanced Multimedia d.o.o., Cesta na
Markovec 57, 6000 Koper 30%,
– Borut Grmšek, Log 1, 1430 Hrastnik
30%,
– Pet Pet d.o.o., Pod obzidjem 26a, 8250
Brežice 10%,
– Radio Val-Oblak k.d., Cesta na Brdo
27, 1000 Ljubljana 30%.
Direktor: Andrej Vodušek.
Ob-5484/05
Ime javnega glasila: Radio Belvi.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Šmarjetna
gora 6, 4000 Kranj.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Belvi Media d.o.o., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana 60%,
– Špela Kalan, Poljšica pri Podnartu 6,
4244 Podnart 11%,
– Franc Jekovec, Koroška cesta 20,
4000 Kranj 10%,
– Samo Razinger, Pod Hribom 10, Zasip,
4260 Bled 19%.
Direktor: Tomaž Čop.
Ob-5495/05
Radijski program: Radio Maxi – Prleški val.
Izdajatelj: Recal, podjetje za proizvodnjo
in informiranje d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 20%,
– Recal d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča
22, 9240 Ljutomer – 80%.
Ob-5496/05
Radijski program: Radio Viva.
Izdajatelj: Media Info d.o.o., Bakovska
ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Ime, priimek in stalno prebivališče ﬁzične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala, oziroma najmanj
5% delež glasovalnih oziroma upraviteljskih
pravic: 100% lastnik in upravljalec Robert
Markovič, Cezanjevci 20/d, 9240 Ljutomer.
Ob-5497/05
Radijski program: radio Radio.
Izdajatelj: Media Ton družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Trubarjeva
ulica 9, 9252 Radenci.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Brigita Vrbanjščak, Trubarjeva ulica 9,
9252 Radenci – 80% lastnik,
– Aleksander Hren, Špindlerjeva ulica
29, 2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik,
– Branko Kocijančič, Murnova ulica 2,
2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik.
Ob-5498/05
Ime medija: Moj Radio.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris
Sušin, s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
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Ob-5499/05
Ime medija: Dialogi.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče ﬁzične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Emica Antončič,
Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100%.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič,
direktorica.
Ob-5500/05
Televizijski program: Vaš kanal.
Izvajalec: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5% deležem kapitala iz upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto – 61,583%,
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto
– 22,576%,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto – 8,945%.
Direktorica – uprava: Irena Vide
Nadzorni organ: skupščina.

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-5184/05
Direktor družbe USZ Podjetje za urejanje
stavbnih zemljišč d.o.o., Vojkova 63, 1000
Ljubljana, Boštjan Mlinar, družba je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg.
št. reg. vl. 1/04026/00, skladno z določbo
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavljam naslednji sklep:
Ugotovi se, da se je na podlagi določila
četrtega odstavka 437. člena Zakona o gospodarskih družbah v sodni register vpisani
osnovni kapital družbe 64,800.000 SIT zaradi
izstopa družbenika Tritonis d.o.o. zmanjšal
na znesek 48,410.000 SIT. Upnike se poziva
da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
USZ d.o.o.
Ob-5185/05
V skladu s prvim in tretjim odstavkom
10. člena in 349. člena ZGD ter na podlagi
sklepa skupščine Tovarne meril Kovine, d.d.
z dne 15. 12. 2004 o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic, Tovarna meril
Kovine, d.d. objavlja, da je Okrožno sodišče
v Slovenj Gradcu, dne 14. 2. 2005 sklenilo,
da se v sodni register vpiše sklep skupščine
o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 39,048.000 SIT, in sicer s
85,336.000 SIT na 46,288.000 SIT.
Tovarna meril Kovine, d.d. v skladu s
prvim odstavkom 350. člena ZGD opozarja
upnike katerih terjatve so nastale pred to
objavo, da imajo pravico do zavarovanja, če
terjatve v šestih mesecih po tej objavi prijavijo, kolikor ne bi mogli biti poplačani.
Plačila delničarjem na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala, se bodo izvršila
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po preteku šestih mesecev od te objave in
potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje.
Tovarna meril Kovine, d.d.
Ob-5213/05
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.
Ob-5215/05
V skladu s 350. členom Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe ITEO svetovalni institut d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, seznanja upnike, da je bil na X. seji
skupščine družbe dne 1. decembra 2004
sprejet in na osnovi pooblastila skupščine
s strani nadzornega sveta, katerega seja je
bila dne 16. 2. 2005, popravljen naslednji
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovi kapital družbe se iz 251,028.000
SIT zmanjša za 209,911.000 SIT na
41,117.000 SIT. Zmanjšanje se izvede z
umikom 209.911 delnic v skladu z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah. Osnovi kapital se zmanjša zaradi
njegovega prevelikega obsega glede na dejavnost in potrebe družbe.
Skladno s 350/I členom Zakona o gospodarskih družbah imajo upniki, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, pravico do zavarovanja, če terjatve v
šestih mesecih po tej objavi prijavijo, kolikor
ne bi mogli biti poplačani.
ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor
Alojz Mihelič

Sklici skupščin
Št. 10152
Ob-5178/05
Uprava družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, vabi delničarje družbe na
11. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana,
ki bo 4. aprila 2005 ob 10. uri v predavalnici Amﬁteater na Fakulteti za družbene
vede, na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bodo skupščino vodili
Leonardo F. Peklar kot predsednik ter Jože
Bajuk in Denis Kostrevc kot preštevalca glasov.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubjana.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta delniške družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., se kot predstavniki delničarjev izvolijo:
– za štiriletno mandatno obdobje, ki se
prične s 5. aprilom 2005, Matjaž Gantar, Igor
Irgolič, dr. Miran Mejak, Uroš Slavinec in dr.
Jože Zagožen,
– za štiriletno mandatno obdobje, ki se
prične s 16. julijem 2005, Viktor Baraga.
3. Seznanitev skupščine družbe Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, s člani nadzornega sveta – predstavniki
delavcev.
Skupščina družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana, se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
na svoji 3. seji dne 9. februarja 2005, kot
predstavnike delavcev imenoval v nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za naslednje
štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z
21. februarjem 2005, Sama Gerdino, Cvetko
Žigart in Cirila Pirša.
Na podlagi 292. člena ZGD bo 11. zasedanju skupščine delničarjev delniške družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, prisostvovala notarka Duša Trobec Bučan.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni
pred dnem zasedanja skupščine vpisani kot
zakoniti imetniki delnic v centralni register
pri KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na
skupščini delničarjev v informacijski pisarni
na sedežu družbe osebno ali prek pooblaščenca.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od
dneva objave sklica skupščine v informacijski pisarni na sedežu družbe, in sicer vsak
delovni dan od 10. do 13. ure, vse do dneva
skupščine. V informacijski pisarni bodo delničarji lahko prejeli tudi potrdila o lastništvu
delnic.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v tednu dni po objavi sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-

sedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Janez Lotrič
Ob-5179/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 41. členom
Statuta Talum, d.d., Kidričevo, uprava družbe sklicuje
11. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,
ki bo dne 29. 3. 2005 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– Mirjan Trampuž za predsednika skupščine,
– Jože Fošt za namestnika predsednika
skupščine,
– Jasna Kalšek in Milan Cerar za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki bo prisoten na
zasedanju skupščine.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2004 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim
poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 274.a členu ZGD.
Obe letni poročili, revizijsko poročilo in
poročilo nadzornega sveta, so dostopni
družbenikom na sedežu družbe.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004 in o podelitvi
razrešnice po 282.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se v celoti t.j. v višini 159,983.475,50 SIT prenese v
druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in s
tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004.
5. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta družbe se za
leto 2004 izplača nagrada, in sicer:
– predsedniku nadzornega sveta v višini
50 % nagrade predsednika uprave družbe,
– posameznemu članu nadzornega sveta v višini 50% povprečja nagrade ostalih
članov uprave.
Nagrada se izplača posameznemu članu
nadzornega sveta v sorazmernem znesku
glede na obdobje opravljanja te funkcije v
letu 2004.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: v skladu z 286. členom
Zakona o gospodarskih družbah, nadzorni
svet predlaga skupščini družbe, da za revi-
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zorja letnega in poslovnega poročila družbe
Talum, d.d., Kidričevo, za poslovno leto 2005,
imenuje revizijsko družbo Pricewaterhousecoopers d.d. iz Ljubljane, Parmova 53.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
prijavijo v pisni obliki najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Talum, d.d., Kidričevo
uprava
Ob-5258/05
Na podlagi 41. člena statuta družbe JEM
jeseniške mesnine d.d., uprava sklicuje
9. skupščino
družbe JEM, jeseniške mesnine, d.d.,
Jesenice, Spodnji plavž 14,
ki bo v sredo, 30. 3. 2005 ob 12. uri v
prostorih na sedežu družbe Spodnji plavž
14, Jesenice.
Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednik skupščine: Frelih Viktor,
– preštevalki glasov: Mihaela Černe,
Berložnik Petra.
Na seji bo navzoč vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Potrdi se predlagani dnevni red:
1. Seznanitev s Poročilom uprave o
ﬁnančno ekonomskem stanju družbe in zagotavljanju kapitalske ustreznosti ter Poročilom nadzornega sveta.
2. Povečanje osnovnega kapitala
družbe.
3. Začetek stečajnega postopka nad
družbo.
4. Razno.
1. Seznanitev s Poročilom uprave o ﬁnančno ekonomskem stanju družbe in zagotavljanju kapitalske ustreznosti ter Poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
Poročilom uprave o ﬁnančno ekonomskem
stanju družbe in zagotavljanju kapitalske
ustreznosti ter Poročilom nadzornega sveta.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča z
dosedanjih 96,068.000 SIT za največ
180,000.000 SIT, tako da po povečanju
znaša osnovni kapital največ 276,068.000
SIT, za kar družba izda največ 90.000 novih
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT za delnico.
Novo izdane delnice dajejo imetnikom
iste pravice kot že izdane delnice v skladu s
statutom družbe.
Nove delnice se lahko vplačajo z denarjem ali s konverzijo terjatev do družbe v trajne deleže v osnovnem kapitalu družbe.
Prednostno pravico do vpisa novih delnic imajo dosedanji delničarji družbe v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi deleži v
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osnovnem kapitalu družbe, pri čemer lahko
tako prednostno pravico izkoristijo v roku 30
dni po objavi posebnega poziva uprave dosedanjim delničarjem, v Uradnem listu RS,
k vpisu in vplačilu novih delnic.
Po izteku roka za uveljavitev prednostne
pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic lahko preostali znesek nevpisanih
novih delnic vpišejo tretje osebe, vse v nadaljnjem roku 15 dni.
Imena delničarjev, oziroma tretjih oseb,
ki bodo konvertirali terjatve v trajne deleže
v osnovnem kapitalu družbe, navedba posamezne terjatve in nominalni znesek delnic
zagotovljenih za posamezno konvertirano
terjatev je razviden iz seznama konvertiranih terjatev, ki po vpisu novih delnic in
konverziji terjatev postane sestavni del tega
sklepa.
3. Začetek stečajnega postopka nad
družbo.
V primeru nesprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe navedenega
pod 2. točko dnevnega reda, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme
naslednji sklep: nad družbo se začne stečajni postopek. Upravo družbe se zadolži, da
pred pristojnim sodiščem vloži predlog za
začetek stečajnega postopka nad družbo.
4. Razno: vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov
bo delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o predlaganih
sklepih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem skupščine
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
JEM, d.d.
uprava družbe
direktor Mitja Vodnjov
Ob-5259/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 14. točke statuta delniške
družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov Gradec,
uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov
Gradec,
ki bo v četrtek, 31. marca 2005 ob 14.
uri na sedežu družbe, Pristava 16a, Polhov
Gradec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se izvoli Darinka Bizant, za preštevalca glasov se imenujeta Irma Sedej in
Mladen Kneževič. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003 s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2003 s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2003.
4. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Hoja Mobiles, d.d. v predlaganem besedilu.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi odstopnih izjav in predlaganih sprememb in dopolnitev statuta skupščina razrešuje dosedanje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev: Miloš Plantarič,
Filip Plestenjak, Lucija Habjan. Za mandatno obdobje 4 let se za člana nadzornega sveta imenujeta: Marko Krulej in Miloš
Plantarič.
Mandat novima članoma nadzornega
sveta začne teči z dnem imenovanja na
skupščini. Skupščina se seznani s članom
nadzornega sveta, predstavnikom delavcev.
6. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno
leto 2004 se imenuje revizijska družba Ripro
d.o.o., Efenkova 61, Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od 13. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine na sedežu družbe pisno prijavili svojo
udeležbo in so vpisani v delniški knjigi po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob objavljeni
uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic istega
dne ob 15. uri in v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Hoja Mobiles, d.d.
predsednik uprave
Janez Čadež
Št. 5
Ob-5455/05
Na podlagi 19. člena statuta delniške
družbe CDE nove tehnologije d.d., sklicujem
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13. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije d.d.,
ki bo dne 30. 3. 2005 ob 12. uri v prostorih družbe, Celovška cesta 280, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1) Za predsednika skupščine se izvoli
Matej Žvan.
2) Za veriﬁkacijsko komisijo za izvedbo skupščine se imenujejo Matjaž Božič in
Gregor Brečko ter zapisnikarica Erika Braniselj.
3) Za notarko skupščine se imenuje Erika Braniselj.
2. Odločanje o predlogu uporabe bilančnega dobička na podlagi seznanitve z letnim poročilom za leto 2004, poročilom o
revidiranju letnega poročila za leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2004 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
(1) Na podlagi seznanitve z letnim poročilom za leto 2004, poročilom o revidiranju
letnega poročila za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2004 skupščina
sprejme predlog uporabe bilančnega dobička, in sicer ostane nerazdeljeni čisti dobiček iz preteklih let v višini 121,565.160
SIT in iz poslovnega leta 2004 v višini SIT 64,482.334, kar skupaj znaša SIT
186,047.494 SIT, v celoti nerazporejen.
(2) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2004 ter se jima
podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s
statutom družbe imenuje novega, petega
člana nadzornega sveta, in sicer mag. Davorja Hvalo.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje KPMG, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
5. Razno.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih družbe
CDE nove tehnologije d.d., Celovška cesta
280, Ljubljana, vsak dan od 8 do 15 ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini:
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje:
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja:
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
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istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
predsednik uprave

Zavarovanja
SV 39/05
Ob-5639/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta z dne
31. 1. 2005, št. SV-39/05, je bilo stanovanje
z oznako 5, na naslovu Gregorčičev drevored 5, 6230 Postojna, v izmeri 108,18 m2, ki
stoji v zgradbi na parc. št. 3190, k.o. Postojna, last zastaviteljice Nine Majcen, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 12. 2004,
zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, 1000 Ljubljana, v zavarovanje denarne
terjatve v znesku 59.450 EUR, s pripadajočimi obrestmi in stroški.
SV 134/05
Ob-5640/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 134/05 z dne 18. 2.
2005, notarja Marka Finka, je bila nepremičnina vl. št. 2329/20 k.o. Celje, ident. št.
dela stavbe 20 – stanovanje št. 20 v izmeri
69 m2, ki leži na parc. št. 2032/2 k.o. Celje,
na naslovu Ljubljanska cesta 5, Celje in vl.
št. 2329/44 k.o. Celje, ident. št. dela stavbe
44, parkirno mesto št. 44 v izmeri 12,50 m2,
ki leži na parc. št. 2032/2 k.o. Celje, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, ki je last Novak Liljane, Rovtarska cesta
19, Logatec, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 2. 11. 2004, in dodatka k prodajni pogodbi z dne 2. 11. 2004, datiran 15. 2. 2005,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.400 EUR s pripadki,
napram dolžnici Novak Liljani.
SV 104/05
Ob-5641/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 104/05 z dne 18. 2.
2005, je bilo stanovanje št. 42, ki se nahaja
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Kranjski Gori, Čičare 7, stoječe na parc. št.
393/1, parc. št. 397, parc. št. 396/1 in parc.
št. 409, vse k.o. Kranjska Gora, v skupni izmeri 36,40 m2, last zastavitelja Ludvika Doma iz Ljubljane, zastavljeno v korist
osebe z imenom: Stanislav Demšar, EMŠO
1311963500180, Hotovlja 31, Poljane nad
Škofjo Loko, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR s pripadki.
SV 218/2005
Ob-5642/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 218/2005 z dne
17. 2. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje št. 9 v II. nadstropju v izmeri 60,95
m2, s kletnim prostorom v izmeri 3,3 m2 v
Stantetovi ulici 28, Maribor, stoječe na parc.
št. 1009/1 k.o. Sp. Radvanje, ki je last dolžnice in zastaviteljice Vešner Pepice, EMŠO
2909950505260, stanujoče Maribor, Stan-

tetova ulica 28, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 1. 2005, sklenjene z Novo
KBM d.d., ki je pridobila lastninsko pravico
na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem z dne
22. 12. 2004, zastavljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,642.500 SIT s pripadki.
SV 27/05
Ob-5646/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
iz Ljubljane, opr. št. SV 27/05 z dne 7. 1.
2005, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v
drugem nadstropju stanovanjskega objekta
Zaloška cesta 190, Ljubljana ter pripadajoči
solastniški delež skupnih prostorov, delov,
objektov in naprav ter funkcionalnega zemljišča, vse v sorazmerju glede na celotno
stanovanjsko stavbo. Stanovanjska stavba
stoji na parc. št. 734/1 k.o. Slape, na naslovu Zaloška cesta 190, Ljubljana, last zastavitelja Tipo gradnje Grošelj in drugi k.d.,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 21. 12. 2004, ki je bila sklenjena med
prodajalcem Andrejem Horvathom in zastaviteljem kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 14,000.000 SIT, napram dolžniku
Tipo gradnje Grošelj in drugi k.d., Kardeljeva
ploščad 1, 1000 Ljubljana.
SV 134/05
Ob-5647/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV 134/05 z dne 1. 2.
2005, je bil poslovni prostor št. 3 v neto
izmeri 96,20 m2, ki se nahaja v pritličju gospodarsko – trgovskega centra (GTC) na
naslovu Brnčičeva cesta 13, Ljubljana-Črnuče in je v lasti zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 52-95-GTC3, ki je bila
dne 2. 2. 1995 sklenjena med Gradis – Podjetje za inženiring Ljubljana p.o., Letališka
33, Ljubljana kot prodajalcem, zastavljen v
korist upnika Matjaža Zupaniča, Na brezno
55, Brezovica pri Ljubljani, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 98.400 EUR s pogodbeno obrestno mero 5% letno, napram
dolžniku Janezu Šuštarju, Dunajska cesta
319, Ljubljana.
SV 215/05
Ob-5648/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV 215/05 z dne 22. 2.
2005, so bile nepremičnine, poslovni prostor št. N III. 9, sestoječ iz pisarne v izmeri
29 m2, pisarne v izmeri 29 m2, skladišča v izmeri 93,54 m2, ki se nahajajo v 3. nadstropju poslovno-skladiščnega objekta Antaro ob
Letališki cesti v Ljubljani, stoječem na parc.
št. 127/278 k.o. Moste ter parkirna mesta št.
19, 20 in 21, ki se nahajajo v 2. kleti istega
objekta, katerega lastnik je dolžnik oziroma
zastavitelj, na podlagi kupoprodajne pogodbe, št. V-NIII.9 z dne 7. 7. 2004, sklenjene
s prodajalcem Robit d.o.o., Špruha 1, Trzin
ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 26. 1.
2005, zastavljene v korist upnice SKB banke
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 59,000.000 SIT
s ﬁksno obrestno mero 6% letno, napram
dolžniku Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko
podjetje, Stari trg 35, 3320 Velenje.
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SV 320/04
Ob-5649/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 320/04 z dne 4. 5.
2004, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju, na
naslovu Javornik 52, Ravne na Koroškem,
v skupni izmeri 40,97 m2, kuhinja 10,66 m2,
soba 18,18 m2, hodnik 2,55 m2, kopalnica
3,69 m2, terasa 3,83 m2, in klet 2,06 m2,
ležečem na parc. št. 88/2, vl. št. 444, k.o.
Ravne, katerega solastnika – vsak do 1/2,
sta dolžnik in zastavitelj Štefan Kuserbanj
in zastaviteljica Gina Kuserbanj, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim podjetjem d.o.o.,
Ravne na Koroškem, Prežihova 7 z dne
10. 8. 1994, št. 143/91, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 12.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s končnim rokom vračila dne 20. 2. 2016 in s pp,
v korist zastavne upnice Posojilnice bank
Podjuna registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9141 Dobrla vas/Eberndorf, Pliberška cesta 6, Avstrija, enolična identiﬁkacijska številka 1900587.
SV 363/04
Ob-5650/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 363/04 z dne 18. 5.
2004, je bilo stanovanje št. 22, v izmeri
28,33 m2, ki leži v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Tovarniška
pot 2d, v Šoštanju, s pripadajočo kletjo, ki
je vpisano pri zk. vl. št. 200, k.o. Šoštanj
in stoji na parceli št. 775/2, ki je v lasti
dolžnika in zastavitelja Petra Plesnika, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 5. 2004,
sklenjene Martinom Horvatom iz Šoštanja,
slednji pa je postal lastnik na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5. 1993 in
listine o priznanju lastninske pravice na
kupljenem stanovanju z dne 3. 7. 2003,
oboje sklenjeno s Termoelektrarno Šoštanj
d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj, kot
prodajalcem, zastavljeno za zavarovanje
terjatve v višini 15.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s končnim rokom vračila
dne 20. 3. 2019 in s pp, v korist zastavne
upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141
Eberndorf, enolična identiﬁkacijska številka
1870653.
SV 756/04
Ob-5651/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 756/04 z dne 6. 10.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 6, v
drugem nadstropju stanovanjske hiše v Kotljah 4c, Kotlje, v skupni izmeri 49,39 m2, ki
leži na parc. št. 111, vl. št. 0056, k.o. Kotlje,
last dolžnika in zastavitelja Wlodyga Jureta,
in zastaviteljice Wlodyga Jožice – vsakega
do 1/2, na podlagi menjalne in kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 6. 2000, sklenjene med
Edom in Ireno Gošnak ter Jožico in Juretom
Wlodygo, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 70.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s končnim rokom vračila dne
15. 5. 2019 in s pp, v korist zastavne upnice
Posojilnice bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Dobrla
vas/Eberndorf, Pliberška cesta 6, Avstrija,
enolična identiﬁkacijska številka 1900587.
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SV 141/05
Ob-5765/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 141/05 z dne 23. 2.
2005, sta nepremičnini, stanovanje v skupni
izmeri 79 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Rošpohu, Rošpoh 48, Kamnica, stoječi na parc. št. 114/3, vpisani pri
vl. št. 78, k.o. Rošpoh, ki je last Alenke
Vindiš, stanujoče Kicar 32, Ptuj in Izidorja
Brozovića, stanujočega Kidričeva cesta 26,
Dobrovce, za vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 12. 1999 in kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2. 2005 ter
stanovanje št. 7, v skupni izmeri 16,81 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Goriška ulica 16a in ki leži
na parc. št. 607, k.o. Sp. Radvanje, ki je do
celote last Alenke Vindiš, stanujoče Kicar
32, Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe št.
1838/92 z dne 24. 1. 1992, kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 7. 1996 ter kupoprodajne
pogodbe opr. št. 1469/2004 z dne 25. 10.
2004, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim
jamstvom, Republika Avstrija, 1870572, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Alenke Vindiš, stanujoče Kicar 32, Ptuj in
Izidorja Brozovića, stanujočega Kidričeva
cesta 26, Dobrovce, v višini 21.000 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 184/2005
Ob-5769/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 184/2005 z dne 22. 2.
2005, so nepremičnine: trisobno stanovanje v
Mariboru z oznako S2/6-5, v izmeri 74,96 m²,
v VI. nad. poslovno-stanovanjskega objekta
Forum, s pripadajočo kletno shrambo v velikosti 6,93 m², enosobno stanovanje z oznako
S2/6-4, v izmeri 29,10 m², v VI. nad. poslovno-stanovanjskega objekta Forum, s pripadajočo kletno shrambo v velikosti 4,57 m², v
II. podzemni in kletni etaži in garažno mesto z
oznako 48, v II. podzemni kletni etaži poslovno-stanovanjskega objekta Forum, kar stoji
na parc. št. 1208/1, 1212/1, 1212/4, 1212/5,
1158/2, 1180/4, 1208/2 in 1208/4 vse k.o.
Maribor-Grad, last Feltrin Tine, Slovenska
Bistrica, Ul. Bračičeve brigade 8, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3. 2004,
zastavljene v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini do največ
27,000.000 SIT.
SV 191/2005
Ob-5771/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 191/2005 z dne 11. 2.
2005, sta bila stanovanje številka 29 v skupni izmeri 47,48 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Jezdarska ulica
8, ki stoji na parc. št. 1097 katastrska občina Tabor, in je last Boruta Peklarja, EMŠO
0910980500833, Cesta XIV. divizije 3, Maribor, do celote, ter stanovanje številka 4, v
skupni izmeri 23,70 m2, v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta XIV. divizije 3, Maribor, ki stoji na parc. št. 1084/5,
katastrska občina Pobrežje, in je last Silvije
Peklar, EMŠO 1110957505299, Cesta XIV.
divizije 3, Maribor, do celote, zastavljeni
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 6,500.000 SIT s pripadki.
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SV 127/2005
Ob-5772/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone, Kerenčičeva 3, opr. št.
SV 127/2005, je bilo stanovanje, ki je locirano v stanovanjski zgradbi v Gornji Radgoni,
ki je izmere 89,29 m2 ter skupni prostori
v izmeri 26,34 m2 in kar je skupna površina 115,63 m2 in je last zastavitelja Derviši Milana, stanujočega Lutverci 13, Gornja
Radgona, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 2. 1995, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenabank Kirchberg
Edelbach, registrierte Genossenschaft mit
beschrankter Haftung, 8324 Kirchberg an
der Raab, Avstrija, EIŠ 1870734, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 7.400
EUR s pripadki, kot to določa neposredno
izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 18/2004

Os-5274/05
Popravek

To sodišče, oklic z dne 1. 2. 2005, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11-13 z dne
11. 2. 2005 dopolnjuje tako, da se doda
besedilo:
razred E: terjatve upnikov iz naslova neplačanih zamudnih obresti od neplačanih
davkov in prispevkov, za katere je na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o
ﬁnančnem poslovanju predlagan odpust v
celotnem znesku.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 2. 2005
St 9/2005
Os-5186/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 9/2005 sklep z
dne 15. 2. 2005:
I. To sodišče je dne 21. 1. 2005 ob 12.20
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Mizarstvo Peter Hrastelj s.p., Trubarjeva
ulica 30, Laško, z dne 21. 1. 2005 in je dne
15. 2. 2005 ob 11. uri začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Mizarstvo
Peter Hrastelj s.p., Trubarjeva ulica 30, Laško (matična številka: 5069258, ID št. za
DDV: SI29233976) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino,
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(15. 2. 2005).
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Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006-90000505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Europet d.o.o., Tkalska ulica 16a, Celje,
2. Gostlina Zlatorog Bezgovšek Denis
s.p., Trubarjevo nabrežje 31, Laško,
3. Mizarstvo Hrastelj d.o.o., Trubarjeva
ulica 30, Laško,
4. Merkant d.o.o., Dobrna 2, Dobrna,
5. Predstavnik delavcev – Valerija Hrastelj, Na Rebri 8, Laško.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča, št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-9-2005, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2005
St 8/2005
Os-5187/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 8/2005 sklep z dne 15. 2. 2005:
I. To sodišče je dne 19. 1. 2005 ob 11.45
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Glin, Tovarna ivernih plošč, Brest, d.o.o., Lesarska cesta 10, Nazarje, z dne 19. 1. 2005 in
je dne 10. 2. 2005 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Glin, Tovarna ivernih plošč, Brest, d.o.o., Lesarska cesta 10,
Nazarje (matična številka: 5563208, ID št.
za DDV: 53349288).
Odslej se ﬁrma glasi: Glin, Tovarna ivernih plošč, Brest, d.o.o., Lesarska cesta 10,
Nazarje (matična številka: 5563208, ID št.
za DDV: 53349288) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premože-
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nja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-80000505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. maja 2005 ob 9.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 15. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2005
St 139/2004
Os-5188/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 139/2004 sklep z dne 16. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 19. 11. 2004 ob
10.19 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Posredništvo in trgovina na debelo SANDY&P, Aleksander Kocjančič s.p., Gotovlje 105c, Žalec, z dne 19. 11. 2004 in je dne
16. 2. 2005 ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Posredništvo in trgovina
na debelo SANDY&P, Aleksander Kocjančič s.p., Gotovlje 105c, Žalec (matična št.
5604321, ID št. za DDV: SI58217622).
Odslej se ﬁrma glasi: Posredništvo in
trgovina na debelo SANDY&P, Aleksander
Kocjančič s.p., Gotovlje 105c, Žalec (matična številka: 5604321, ID št. za DDV: SI58217622) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-13900405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. maja 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 16. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2005
St 178/2004
Os-5189/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 178/2004 sklep z dne 16. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 31. 12. 2004 ob
11.30 neposredno prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Mizarstvo »Fromik«, Koražija Franc s.p.,
Spodnje Sečovo 35a, Rogaška Slatina, z
dne 30. 12. 2004 in je dne 16. 2. 2005 ob
12. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Mizarstvo »Fromik«, Koražija Franc
s.p., Spodnje Sečovo 35a, Rogaška Slatina
(matična številka: 5135755, ID št. za DDV:
SI60006714).
Odslej se ﬁrma glasi: Mizarstvo »Fromik«, Koražija Franc s.p., Spodnje Sečovo 35a, Rogaška Slatina (matična številka:
5135755, ID št. za DDV: SI60006714) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-17800405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. maja 2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 16. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2005
St 136/2004
Os-5190/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 136/2004 sklep z dne 16. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 16. 11. 2004 ob 13.07
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Šolman
Vladimir s.p., Montaža ključavničarskih
del in preprostih betonskih elementov,
Spodnje Sečovo 95, Rogaška Slatina, z
dne 16. 11. 2004 in je dne 16. 2. 2005 ob 10.
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uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Šolman Vladimir s.p., Montaža ključavničarskih del in preprostih betonskih elementov, Spodnje Sečovo 95, Rogaška Slatina
(matična številka: 5004666, ID št. za DDV:
SI88292835).
Odslej se ﬁrma glasi: Šolman Vladimir
s.p., Montaža ključavničarskih del in preprostih betonskih elementov, Spodnje Sečovo 95, Rogaška Slatina (matična številka:
5004666, ID št. za DDV: SI88292835) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-13600405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. maja 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 16. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2005
St 163/2004
Os-5191/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 163/2004 sklep z dne 16. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 14. 12. 2004 ob 15.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnico: Vodišek Milena s.p., Cvetličarstvo »Vodiﬂor«,
Celjska cesta 26, Vojnik, z dne 14. 12.
2004 in je dne 16. 2. 2005 ob 9. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnico: Vodišek Milena s.p., Cvetličarstvo »Vodiﬂor«, Celjska
cesta 26, Vojnik (matična številka: 5366436,
ID št. za DDV: SI62262475).
Odslej se ﬁrma glasi: Vodišek Milena
s.p., Cvetličarstvo »Vodiﬂor«, Celjska cesta
26, Vojnik (matična številka: 5366436, ID št.
za DDV: SI62262475) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-16300405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. maja 2005 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 16. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2005
St 156/2004
Os-5192/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 156/2004 sklep z dne 15. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 10. 12. 2004 ob
14.15 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Okrepčevalnica in nočni klub, Bunderla Pavel s.p., Silova 26, Velenje, z dne
10. 12. 2004 in je dne 15. 2. 2005 ob 10.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Okrepčevalnica in nočni klub, Bunderla Pavel s.p., Silova 26, Velenje (matična številka:
5209883, ID št. za DDV: SI58469788).
Odslej se ﬁrma glasi: Okrepčevalnica in
nočni klub, Bunderla Pavel s.p., Silova 26,
Velenje (matična številka: 5209883, ID št. za
DDV: SI58469788) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
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sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-15600405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. maja 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 15. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2005
St 161/2004
Os-5193/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 161/2004 sklep z dne 16. 2. 2005:
1. To sodišče je dne 14. 12. 2004 ob
13.50 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Pomožna dela v gradbeništvu Ahmetaj
Isuf s.p., Vojkova cesta 12/a, Velenje, z
dne 14. 12. 2004 in dne 16. 2. 2005 ob 13.
uri odločilo, da se stečajni postopek nad
dolžnikom: Pomožna dela v gradbeništvu
Ahmetaj Isuf s.p., Vojkova cesta 12/a, Velenje (matična št.: 5221128, ID št. za DDV: SI24268801), začne in takoj zaključi v skladu
z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pomožna dela
v gradbeništvu Ahmetaj Isuf s.p., Vojkova
cesta 12/a, Velenje (matična št.: 5221128,
ID št. za DDV: SI24268801), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2005
St 149/2004
Os-5194/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 149/2004 sklep z dne 16. 2.
2005:
1. To sodišče je dne 30. 11. 2004 ob 11.50
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Ibraimović Grozdan s.p., Izdelovanje košar, Hrastovec 1, Velenje, z dne 30. 11. 2004 in dne
16. 2. 2005 ob 13.30 odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom: Ibraimović Grozdan
s.p., Izdelovanje košar, Hrastovec 1, Velenje,
(matična št.: 5211442, ID št. za DDV: SI25240790), začne in takoj zaključi v skladu z
določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki
bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Ibraimović Grozdan s.p., Izdelovanje košar, Hrastovec 1,
Velenje, (matična št.: 5211442, ID št. za
DDV: SI25240790), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2005
St 145/2004
Os-5195/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 145/2004 sklep z dne 16. 2.
2005:
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1. To sodišče je dne 24. 11. 2004 ob 14.22
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Jalšovečki Ivan s.p. Prodajalna »Gold Star«, Cesta
III 17, Velenje, z dne 24. 11. 2004 in dne
16. 2. 2005 ob 12.30 odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom: Jalšovečki Ivan s.p.
Prodajalna »Gold Star«, Cesta III 17, Velenje, (matična št.: 5211585, ID št. za DDV:
SI58027963), začne in takoj zaključi v skladu
z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Jalšovečki Ivan
s.p. Prodajalna »Gold Star«, Cesta III 17,
Velenje, (matična št.: 5211585, ID št. za
DDV: SI58027963), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2005
St 10/2005
Os-5196/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 10/2005 sklep z
dne 18. 2. 2005:
I. To sodišče je dne 3. 2. 2005 ob 14.38
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Ingrad, Gradbeno podjetje d.d., Lava 7,
Celje, z dne 1. 2. 2005 in je dne 18. 2. 2005
ob 11. uri začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Ingrad, Gradbeno podjetje d.d., Lava 7, Celje (matična številka:
5074614, ID št. za DDV: SI85705969) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino,
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(18. 2. 2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11 42153-7110006-10000505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja
L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
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1. Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
2. Ingrad Gramat d.d., Medlog 7, Celje,
3. Zavarovalnica Triglav d.d., Mariborska
1, Celje,
4. Mita d.o.o., Slamnikarska 18, Domžale,
5. predstavnica delavcev – Suzana Gajšek, Bodrež 1/b, 3213 Grobelno.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,500.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča v Celju št. 01100-6960421564,
sklic na št. 5-10-2005, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2005
St 177/2004
Os-5197/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 177/2004 sklep z dne 18. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 30. 12. 2004 ob 14.30
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Nina
Transport – Grobelšek in drugi, Prevozi
in storitev d.n.o., Prešernova ulica 31,
Šentjur, z dne 30. 12. 2004 in je dne 18. 2.
2005 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Nina Transport – Grobelšek in
drugi, Prevozi in storitev d.n.o., Prešernova
ulica 31, Šentjur (matična številka: 1525522,
ID št. za DDV: SI87859190).
Odslej se ﬁrma glasi: Nina Transport –
Grobelšek in drugi, Prevozi in storitev d.n.o.,
Prešernova ulica 31, Šentjur (matična številka: 1525522, ID št. za DDV: SI87859190)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-17700405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. maja 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 18. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2005

St 150/2004
Os-5198/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 150/2004 sklep z dne 18. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 30. 11. 2004 ob
13.37 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Servis hladilnih naprav in tehnološke
opreme Marjan Kropec s.p., Kristan vrh
11, Podplat, z dne 30. 11. 2004 in je dne
18. 2. 2005 ob 14. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Servis hladilnih naprav
in tehnološke opreme Marjan Kropec s.p.,
Kristan vrh 11, Podplat (matična številka:
5200542, ID št. za DDV: SI19364717).
Odslej se ﬁrma glasi: Servis hladilnih naprav in tehnološke opreme Marjan Kropec
s.p., Kristan vrh 11, Podplat (matična številka: 5200542, ID št. za DDV: SI19364717)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-15000405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. maja 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 18. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2005
St 147/2004
Os-5199/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 147/2004 sklep z dne 18. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 26. 11. 2004 ob 14.05
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Tišlerija
Drev, Darko Drev s.p., Zakl 6, Gomilsko,
z dne 26. 11. 2004 in je dne 18. 2. 2005 ob
10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Tišlerija Drev, Darko Drev s.p., Zakl 6,
Gomilsko (matična številka: 5931597, ID št.
za DDV: SI54326125).
Odslej se ﬁrma glasi: Tišlerija Drev, Darko Drev s.p., Zakl 6, Gomilsko (matična številka: 5931597, ID št. za DDV: SI54326125)
– v stečaju.
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II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-14700405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. maja 2005 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 18. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2005
St 46/2004
Os-5227/05
To sodišče je na seji senata dne 15. 2.
2005 pod opr. št. St 46/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Bomales trgovina in storitve d.o.o., Črnomelj,
Nova Loka 43, matična št. 1199269, šifra
dejavnosti 51.530, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Bomales trgovina in storitve d.o.o., Črnomelj, Nova Loka 43, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 2. 2005
St 28/2004
Os-5228/05
V postopku prisilne poravnave med
dolžnikom Geltar zastopništvo, trgovina na veliko in malo Črnomelj, d.o.o.,
Ulica 21. oktobra 12, Črnomelj in njegovimi upniki, vabi poravnalni senat upnike
na narok za prisilno poravnavo, ki bo dne
25. 5. 2005 ob 9. uri v sobi 108 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta ﬁnančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča, soba št. 15, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 2. 2005
St 44/2003
Os-5230/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Sedej Damijan, s.p.,
Okrepčevalnica »Na klancu«, Volče 25,
Tolmin – v stečaju, sklenilo:

Št.

Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov pri RS, MF, DURS, DU
Nova Gorica, Izpostava Tolmin.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v register
samostojnih podjetnikov dolžnik preneha in
se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem
dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 2. 2005
St 38/2002
Os-5235/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika T.Sport, Izdelki za šport
in rekreacijo, d.o.o., Volčja Draga, Dombrava 1, v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča vl. št. 065/10367800.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 2. 2005
St 6/2005
Os-5237/05
To sodišče je dne 15. 2. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 6/2005, da se začne stečajni
postopek zoper Montaža raznih lesenih izdelkov Vojko Cijan, Miren 172/I, p. Miren,
matična številka 5620456, davčna številka
40608808, šifra dejavnosti 40.420.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-1000-339014,
sklic na št. 11-42218-7110006-0605. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. 5. 2005 ob 8.35 v sobi št. 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 2. 2005
St 1/2005
Os-5240/05
1. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Batič Company, Mednarodni transport in storitve d.o.o., Mednarodni prehod Vrtojba št. 4, Šempeter pri
Gorici, matična št. 5547903, šifra dejavnosti
60.240, davčna številka 14931699.
2. Odreja se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
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– Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Nova Gorica, Gradnikove brigade 2, Nova
Gorica,
– Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
– TT – Trgotehna d.o.o., Sermin 7a, Koper,
– Assisped s.p.a., Via XX Settembre
276-278, 33080 Roveredo in Piano (PN),
Italija,
– Lovro Golob, Drnovk 13, Dobrovo.
3. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Ksenijo Toplikar Zorn, Obmejna cesta
58, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
4. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj prijavijo svoje terjatve poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica.
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.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka prisilne poravnave in se ne
obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo poravnati takso za prijavo terjatev v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT). Takso v višini do 10.000 SIT poravnajo v sodnih kolekih, nad 10.000 SIT pa
na TRR št. 01100-1000339014, sklic na
1142218-7110006-00000105, ter original naloga o plačilu taksne priložijo prijavi terjatev.
5. Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 2. 2005
St 47/2003
Os-5242/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Movix, d.o.o., Poslovne
storitve, Šempeter pri Gorici – v stečaju,
Goriška fronte 46, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča vl. št. 103809100.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 2. 2005
St 73/2004
Os-5245/05
1. Z dnem 14. 2. 2005 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zi-
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darstvo, fasaderstvo, Tonček Lutar s.p.,
Gančani 5 (davčna številka 95194622, matična številka 1530801).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. 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 številko
11 42200-7110006-51100734.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 5. 2005 ob 9.15 pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 14. 2. 2005 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 2. 2005
St 88/2004
Os-5248/05
1. Z dnem 14. 2. 2005 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Bašič
Slobodan s.p., Lepljenje in sestavljanje
miniaturnih lesenih in plastičnih izdelkov,
Ulica Ob Muri 13, Bakovci (davčna številka
17483492, matična številka 5108554).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka
stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
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 številko
11 42200-7110006-51100884.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 5. 2005 ob 9. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 2. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 2. 2005
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St 54/94
Os-5250/05
Stečajnega upravitelja Dušana Marina se
z dne 10. 2. 2005 razreši funkcije stečajnega
upravitelja v stečajni zadevi Špedtrans Maribor, svetovanje, trgovina in storitve d.o.o.
- v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 2005
St 200/2004
Os-5251/05
To sodišče upnike obvešča, da je zaradi
umika predloga s sklepom opr. št. St 200/2004
z dne 11. 2. 2004 ustavilo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Svila Tekstilna tovarna, trgovina in storitve d.d., Maribor,
Ob Dravi 6.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 2. 2005
St 55/94
Os-5252/05
Stečajnega upravitelja Dušana Marina se
z dne 10. 2. 2005 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Špedtrans
Transport Mednarodni in tuzemski transporti, storitve in trgovina d.o.o. - v stečaju,
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 2005
St 132/2003
Os-5254/05
To sodišče je s sklepom St 132/2003 dne
15. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Micro Coctail d.o.o., Ljubljana - v
stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005
St 165/2003
Os-5255/05
To sodišče je s sklepom St 165/2003 dne
16. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Nees - Kiper d.o.o., V dolini 22,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2005
St 64/2003
Os-5257/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Lesplan d.o.o. - v stečaju, Pod hribom 55, Ljubljana, za dne 4. 4.
2005 ob 11.15 v sobi 307/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005
St 165/2004
Os-5260/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 165/2004 dne 15. 2. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Parex d.o.o., Slovenska c. 11, Ljubljana, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris
dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2005

St 182/2003
Os-5261/05
To sodišče je s sklepom z opr. št. St 182/2003 z dne 11. 2. 2005 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina
Vidovič, Trgovina na drobno, Poslovalnica Mini market Vrtnica, Starše 89/a, Jožef
Vidovič s.p., Loka 1/b, Starše, v stečaju,
se zaključi v skladu z 99/II členom ZPPSL,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2005
St 298/2004
Os-5262/05
To sodišče je s sklepom St 298/2004
dne 16. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sinaj Založništvo d.o.o.,
Parmova 53, Ljubljana, matična številka
5775825, davčna številka 66769051.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik 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 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 16. 5. 2005 ob 12. uri, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2005
St 68/2004
Os-5263/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 68/2004 z dne 17. 2. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Novi
Trade – Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Vilharjeva 27/a, Ilirska Bistrica, vpisanim
v sodni register tukajšnjega sodišča pod
matično številko 5415608, šifra dejavnosti
51.190.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 2. 2005
St 58/2004
Os-5264/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 58/2004 dne 15. 2. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Pivnica Valvasor
Gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Brezje pri Gorsupljem 25, Grosuplje, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2005
St 299/2004
Os-5265/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
299/2004 dne 14. 2. 2005 v stečajnem postopku nad dolžnikom Zidarstvo Hoxhaj
Ahmet s.p., Topniška ulica 29, Ljubljana,
matična številka 5465347, davčna številka
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72900369 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 14. 2. 2005
St 270/2004
Os-5266/05
To sodišče je s sklepom St 270/2004 z
dne 11. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zidarstvo in fasaderstvo »Edvin« Karabašič Safet, s.p., Steletova 2,
Ljubljana, matična številka 1021222, davčna
številka 31383696 in zaradi neobstoja stečajne mase stečajni postopek takoj zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris
dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2005
St 155/2002
Os-5267/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 155/2002 z dne 15. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Volpi & Co.
d.n.o., Zelenica 5, Logatec – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005
St 217/2004
Os-5268/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Kmetijska zadruga Vrhnika z.o.o., Cankarjev trg 5, Vrhnika za dne
4. 4. 2005 ob 12. uri, v prostorih tukajšnjega
sodišča, Slovenska c. 41, deveto nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2005
St 125/2004
Os-5269/05
To sodišče je s sklepom St 125/2004
dne 14. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Televizija TV center, d.o.o.,
Trbovlje, Savinjska cesta 35, matična številka 5867576.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Mojca Breznik 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 10.45, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2005
St 260/2004-9
Os-5271/05
To sodišče je s sklepom St 260/2004 dne
15. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Burja Co., družba za gostinstvo in turizem, d.o.o., Grablovičeva 32,
Ljubljana, matična številka 13666600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih, Celovška c. 30, Ljubljana.
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 10.45, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005
St 70/2004
Os-5272/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
70/2004 dne 15. 2. 2005 v stečajnem postopku nad dolžnikom Ice Link d.o.o., Peruzzijeva 90, Ljubljana, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2005
St 98/2004
Os-5305/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 98/2004 sklep z dne 18. 2. 2005:
I. I. narok za preizkus terjatev, objavljen
v Ur. l. RS, št. 132/04 dne 10. 12. 2004, razpisan za dne 9. marca 2005 ob 13.30, se
prestavi na dne 18. maja 2005 ob 13. uri na
sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
II. To sodišče je dne 13. 9. 2004 ob 15.15
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: podjetnikom:
Liković Pero s.p., »Gradbeništvo Liković«,
Ob Koprivnici 19, Celje, z dne 13. 9. 2004 in
je dne 18. 2. 2005 ob 15. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: podjetnikom: Liković
Pero s.p., »Gradbeništvo Liković«, Ob Koprivnici 19, Celje (matična številka: 5313573, ID
št. za DDV: SI44453507).
Odslej se ﬁrma glasi: Liković Pero s.p.,
»Gradbeništvo Liković«, Ob Koprivnici 19,
Celje (matična številka: 5313573, ID št. za
DDV: SI44453507) – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
IV. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
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začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
V. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-98000405).
VI. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 18. maja 2005 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VII. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 18. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2005
St 168/2004
Os-5306/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 168/2004 sklep z dne 18. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 22. 12. 2004 ob
13.20 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Lipičnik Branko, Splošno zidarstvo s.p.,
Galicija 25a, Žalec, z dne 22. 12. 2004 in
je dne 18. 2. 2005 ob 13. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Lipičnik Branko,
Splošno zidarstvo s.p., Galicija 25a, Žalec
(matična številka: 5365395, ID št. za DDV:
SI33783136).
Odslej se ﬁrma glasi: Lipičnik Branko,
Splošno zidarstvo s.p., Galicija 25a, Žalec
(matična številka: 5365395, ID št. za DDV:
SI33783136) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja

Stran

1484 /

Št.

17-18 / 25. 2. 2005

(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-16800405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. maja 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 18. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2005
St 46/2004
Os-5307/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2004 sklep z dne 18. 2. 2005:
I. To sodišče je dne 21. 11. 2003 prejelo
neposredno predlog za začetek stečajnega
postopka nad dolžnikom: Kovač Viktor s.p.,
Slikopleskarska in zaključna dela v gradbeništvu, Attemsov trg 3, Gornji Grad, z
dne 21. 11. 2003 in je dne 18. 2. 2005 ob
12. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Kovač Viktor s.p., Slikopleskarska in
zaključna dela v gradbeništvu, Attemsov trg
3, Gornji Grad (matična številka: 5184570,
ID št. za DDV: SI41081676).
Odslej se ﬁrma glasi: Kovač Viktor s.p.,
Slikopleskarska in zaključna dela v gradbeništvu, Attemsov trg 3, Gornji Grad (matična
številka: 5184570, ID št. za DDV: SI41081676) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-46000405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. maja 2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 18. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2005
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Izvršbe

In 2004/00287
Os-4040/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 8. 2004, opr. št. In 2004/00287, je
bil dne 17. 12. 2004 opravljen v korist upnika Draškovič Ignaca, Herbersteinova 14,
Ljubljana, rubež stanovanja v 2. nadstropju,
št. 14, na naslovu Trnovski pristan 12, Ljubljana, last dolžnika Ban Gregorja in Ban
Mojce, Trnovski pristan 12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2005
In 2001/00156
Os-4041/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 22. 10. 2001, opr. št. In 2001/00156, je
bil dne 9. 6. 2003 opravljen v korist upnika:
Uštar Marijan, Petrčeva ulica 4, Ljubljana, rubež podstrešnega stanovanja v izmeri 54 m2,
na naslovu Zaloška 47, Ljubljana, last dolžnika Đogič Sema, Zaloška 47, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2005
In 2004/00723
Os-4344/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 12. 2003, opr. št. I 2003/18544,
je bil dne 20. 9. 2004 opravljen v korist upnika Practic d.o.o., Ulica Majorja Lavriča
12, Ljubljana, rubež stanovanja št. 71, v 9.
nadstropju na naslovu Vojkova 73, Ljubljana, last dolžnikom Gostojič Miloša in Dunje,
Vojkova 73, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2005
In 04/00671
Os-4042/05
Izvršiteljica Ana Nastič, je dne 15. 12.
2004, s pričetkom ob 16.30 v zadevi In
04/00671, Okrajno sodišče Maribor, zoper
dolžnika; Žohar Herman, Borova vas 30,
Maribor, za upnika: JP Toplotna oskrba Maribor, d.o.o., Jadranska 28, Maribor, v kraju
Maribor, ob prisotnosti Hermana Žoharja
– dolžnika, opravila rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 020,
v šestem nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Borova vas 30, Maribor, v izmeri
60,40 m2. Stanovanje se nahaja na parceli
k.o. Spodnje Radvanje.
In 04/00673
Os-4045/05
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 04/00673 z dne 25. 1. 2005, je izvršiteljica Ana Nastič opravila rubež stanovanja s
kabinetom št. 24, v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska
102 v Mariboru, k.o. Spodnje Radvanje, v
skupni izmeri 41,39 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 1,33 m2, katero ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 2005
In 2004/00450
Os-4048/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 15. 11.
2004, opr. št. In 2004/450, je bil dne 15. 12.
2004 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež stanovanja številka 7, v
drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Center 147, Črna na Koroškem, last
dolžnikov Darje in Ferdinanda Molarija, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 2. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6794/2004
Os-2417/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 6. 1.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Službo družbenega knjigovodstva RS, Podružnica Celje,
kot prodajalko in Peperko Francem, Milčinskega 14, Celje, kot kupcem, dne 31. 10.
1991, št. 95000-083/91-011. Pogodba se
nanaša na prodajo stanovanja št. 9, v izmeri
45,80 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Milčinskega 14, Celje, vpisanem v podvl. št. 2096/66, k.o. Sp. Hudinja.
Pogodba je po izjavi predlagatelja postopka
Peperko Franca, Šmiklavž pri Škofji vasi 2,
Ljubečna, ki ga zastopa Domplan d.o.o.,
Globoko 8/e, Rimske Toplice, le-tega zastopa odv. Roman Mavri izi Laškega, uničena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Peperko
Franca, roj. 23. 1. 1959, stan. Šmiklavž pri
Škofji vasi 2, Ljubečna. 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 1. 2005
Dn 5377/2004
Os-27436/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Jugovac Danila, Gradin 11, Slov. Gračišče, ki ga
zastopa odv. Tatjana Stojkovič Pavlovec iz
Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne 1. 10. 2004 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 1865/5, travnik v izmeri
2737 m2, k.o. Gradin, pri kateri je predlagatelj Jugovac Danilo, EMŠO 0504944500330,
Gradin 11, Slov. Gračišče, verjetno izkazal
lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 1865/5, k.o. Gradin, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige,
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 10. 2004
Dn 2345/2004
Os-27437/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Miroslava Muženiča, Potok 22A, Pobegi, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
1. 10. 2004 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 3232/11, gozd v izmeri
963 m2, k.o. Sv. Anton, pri kateri je predlagatelj Miroslav Muženič, roj. 11. 3. 1944,
Potok 22A, Sv. Anton, verjetno izkazal lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 3232/11, k.o. Sv. Anton, se poziva, da v
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dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige,
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 10. 2004
Dn 6669/2004
Os-1731/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Ljubice Žerak, Tinjan 23, Škoﬁje, ki jo zastopa
odv. Tatjana Satojkovič Pavlovec iz Kopra,
zaradi izbrisa stare hipoteke in prepovedi
odsvojitve in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odsvojitve in obremenitve
na podlagi posojilne pogodbe z dne 21. 9.
1983, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 250.000 DIN, z 8% letnimi obrestmi in
p.p., pri vl. št. 531, nepremičninah parc. št.
356/8, 382/6 in 1930, vse k.o. Tinjan, pri
solastniškem deležu do 1/2 Ljubice Žerak,
Tinjan 23, Škoﬁje, roj. 30. 6. 1949.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2005
Dn 5611/2004
Os-1735/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Tanje Rutar, Sp. Škoﬁje 64, Škoﬁje, zaradi izbrisa stare hipoteke in prepovedi odsvojitve
in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odsvojitve in obremenitve,
na podlagi posojilne pogodbe z dne 19. 9.
1983, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 250.000 DIN, z 8% obrestmi in p.p.,
pri vl. št. 1009, k.o. Škoﬁje, nepremičnini
parc. št. 752/6, pri solastniškem deležu do
1/2 Tanje Rutar, Sp. Škoﬁje 64, Škoﬁje, roj.
27. 8. 1953.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2005
Dn 5710/2004
Os-1736/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka
Ljubomirja Sakare, Krkavče 92, Šmarje, ki
ga zastopa odv. Aleksander Lisjak iz Kopra,
zaradi izbrisa stare hipoteke in prepovedi
odsvojitve in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris starih hipotek na podlagi posojilne pogodbe z dne
22. 6. 1983 za denarno (posojilno) terjatev v
znesku 500.000 DIN, z 8% letnimi obrestmi
in p.p., in na podlagi posojilne pogodbe z
dne 12. 10. 1983, za denarno (posojilno)
terjatev v znesku 500.000 DIN, z 8% letnimi obrestmi in p.p., pri vl. št. 335, parc. št.
1040, 3294, 1042, 1043/1, 1043/2, vse k.o.
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Krkavče, pri solastniškem deležu do 1/2 Ljubomirja Sakare, Krkavče 92, Šmarje.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica, vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2005
Dn 6531/2004
Os-1738/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice: Silvana Franca, Poletiči 11A, Gračišče, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za vl. št. 2618, parcele št. 5736/75,
travnik, v izmeri 1920 m2, parc. št. 5726/76,
gozd, v izmeri 994 m2 in parc. št. 5736/77,
travnik, v izmeri 813 m2, vse k.o. Movraž,
pri katerih je predlagatelj verjetno izkazal
lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičninah parc.
št. 5736/75, 5736/76 in 5736/77, vse k.o.
Movraž, se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj
pogojev za začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2005
Dn 4904/2002
Os-958/05
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Zdenke Stepan oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 2. 1975, za
stanovanje št. 11, v 1. nadstropju, Vrečkova
6, Kranj, vpisano v vl. št. 318/9, k.o. Huje.
Prodajalec je SGP Projekt Kranj, kupec je
Zdenka Stepan. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist Zdenke Stepan, Vrečkova 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 25. 2. 1975 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2005
Dn 3090/2004
Os-4191/05
Okrajno sodišče v Velenju v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Bernarde Rop, Attemsov trg 4, Gornji
Grad, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 2. 1993, o prodaji stanovanja št. 6, v pritličju stanovanjske hiše
na naslovu Attemsov trg 4, Gornji Grad, v
skupni izmeri 62,38 m2.
Stanovanje je v zemljiško knjigo vpisano
v podvložku št. 660/2, k.o. Gornji Grad, z
ident. št. 9.E, v 2. etaži, s pomožnim prostorom v 1. etaži stavbe Attemsov trg 4, Gornji
Grad, stanovanje je v izmeri 58,91 m2, s pomožnim prostorom v izmeri 3,47 m2.
Stranki kupoprodajne pogodbe sta Skupščina Občine Mozirje, kot prodajalec in Alojzija Suhovršnik, tedaj stanujoča Attemsov
trg 4, Gornji Grad, EMŠO 1101960505268,
kot kupec.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Bernarde Rop, Attemsov trg 4,
Gornji Grad, EMŠO 0510968505554, do
celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice zemljiškoknjižnega
postopka.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 3. 2. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 103/93
Os-1277/05
Okrajno sodišče v Brežicah je v nepravdni zadevi predlagajočih strank Antona Šušteriča, Prečna pot 8, Dobova, Ide Stahl,
Pišece 76, začasno Nemčija, Ludvigsburg,
Fusksholf 11, Vincenca Matešina, A. Kovačiča 8, Rijeka, Republika Hrvaška, Kristine
Matešin, Berte Jadrac 10, Rijeka, Republika Hrvaška, Jožeta Ogorevca, C. 4. julija
52/a, Krško, Maksa Ogorevca, Avstrija, Avto
Klimek, Pichelwangergasse 25-27/7, 1210
Wien, ki jih zastopa odvetnica Danica Kostevc iz Brežic in nasprotne udeleženke Josipine Nikolac, po podatkih spisa nazadnje
stan. 30 Warley Rd. Caston 3148, Melborne
Vic, Avstralija, sedaj neznanega bivališča,
zaradi razdružitve solastnih nepremičnin, na
podlagi 82. člena ZPP, v zvezi s 37. členom
ZNP, nasproti udeleženki postavilo začasnega zastopnika Izeta Hodžića, odvetnika
v Brežicah, C. prvih borcev 40, p.p. 57,
Brežice.
Zastopnik bo nasprotno udeleženko zastopala v postopku vse do tedaj, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 10. 1. 2005
Ig 268/97
Os-36457/04
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika OMW Istrabenz, d.o.o., Koper,
Ferrarska ulica 7, proti dolžniku Valek Mariu
– Avtoprevoznik Dobova, Sela pri Dobovi
110, Dobova, zaradi izterjave 250.751,60
SIT, s pripadki, na podlagi 82. člena ZPP, v
zvezi s 15. členom ZIZ, na predlog upnika
sklenilo:
dolžniku Valek Mariu – Avtoprevoznik
Dobova, Sela pri Dobovi 110, Dobova, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasna zastopnica, Božena Vučajnk, odvetnica
v Brežicah.
Začasna zastopnica ima v postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 12. 2004
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N 19/2004
Os-4030/05
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v nepravdni zadevi predlagateljice Danice Ujčič,
Gubčeva ul. 7, Ilirska Bistrica, ki jo zastopa odv. Milan Volk iz Ilirske Bistrice, zoper
nasprotno udeleženko Anamarijo Lenarčič,
San Juan 1148, Buenos Aires, Argentina,
po predlogu za delitev stvari v solastnini, o
predlogu predlagateljice za postavitev začasnega zastopnika, na temelju določila 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku (ZNP), sklenilo:
nasprotni udeleženki Lenarčič Anamariji,
neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik, notar Aleksander Ternovec iz Ilirske
Bistrice.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 1. 2005
I 2000/16678
Os-2433/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku: Perko
Ivica, Tržaška 109, Ljubljana, zaradi izterjave 21.003,50 SIT sklenilo:
dolžniku: Perko Ivica, Tržaška 109, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
In 2001/00041
Os-2432/05
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnika Ivana Kirbiša, Jurančičeva
9, Maribor, ki ga zastopa Samo Petek, odvetnik iz Maribora in dolžnice Darinke Pečovnik, Metava 46, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 10,683.980 SIT,
postavilo dolžnici Darinki Pečovnik, Metava
46, Maribor, začasnega zastopnika Andreja
Kirbiša, odvetnika iz Maribora, Cankarjeva
ulica 8, na podlagi četrtega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-A. Začasni zastopnik odv.
Andrej Kirbiš, Cankarjeva ulica 8, Maribor,
ima v postopku, za katerega je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka in njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2005
N 52/2004
Os-2436/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Marassi Bruna, Via degli Scogli 32, Gorizia, Italija, ki ga
zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice,
zoper nasprotnega udeleženca Dornik Blaža, pok. Jožefa, zaradi dokazovanja smrti v
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smislu določil 93. člena Zakona o nepravdnem postopku sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Dornik Blažu postavi začasno zastopnico, odv. Vido Lemut
Mali iz Ajdovščine, katera bo nasprotnega
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
N 52/2004 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 1. 2005
I 2003/01731
Os-2430/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Branko Lipovec iz Ljubljane, zoper dolžnika
Gunjač Elvisa, Gregorčičeva ulica 40, Izola,
zaradi izterjave 61.760 SIT s pp, dne 10. 1.
2005, na podlagi prvega in drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, sklenilo:
dolžniku Gunjač Elvisu se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 2003/01731, postavi odvetnik Renato Dukič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piran
dne 10. 1. 2005
I 2003/00047
Os-2431/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Branko Lipovec iz Ljubljane, zoper dolžnika
Šišić Zlatka, Verdijeva ulica 10 in Rozmanova ul. 31, Piran, zaradi izterjave 79.808 SIT
s pp, dne 30. 12. 2004, na podlagi prvega
in drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Šišić Zlatku se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št.
I 2003/00047, postavi odvetnica Andreja
Bercieri iz Lucije, Obala 114, Portorož.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 12. 2004
P 81/04
Os-4028/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Antona Gerdeviča,
Skadanščina 9, ki ga zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko Franca Grdeviča, Via Lavaretto 3, Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi
izstavitve zemljiškoknjižne listine, zaradi
pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 1,500.000 SIT), po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega
zastopnika toženi stranki s sklepom z dne
28. 1. 2005, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Francu Grdeviču, Via
Lavaretto 3, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, postavilo začasnega zastopnika,

in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod
Sablanico 6, Sežana, ki bo toženo stranko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 1. 2005

Oklici dedičem
D 72/97
Os-1740/05
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Gungl
Janezu, roj. 22. 12. 1952, državljanu Republike Slovenije, stan. Zgornji Porčič št. 103,
ki je umrl dne 28. 5. 1997.
Ker so se dediči prvega dednega reda
dedovanju po pokojnem Gungl Janezu na
podlagi zakona odpovedali, sodišču pa ostali dediči niso znani, se s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče že s sklepom z dne 8. 10. 1997 postavilo Petra Leopolda, pravnika, stan. Zg.
Senarska 41/A, Sv. Trojica, ki v imenu dedičev predvsem skrbi in varuje zapuščino ter
skrbi za ohranjanje njene vrednosti.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 4. 1. 2005
I D 66/2005
Os-4321/05
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Šuško
Mikeša, rojena Krajnc, rojena 3. 2. 1917,
nazadnje stanujoča Maribor, Na griču 27,
nazadnje na neznanem naslovu v Avstraliji,
razglašena za mrtvo 1. 1. 1986.
Sodišče poziva moža pokojne Boža Mikescha in sinova pokojne, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Po poteku enega leta bo sodišče odločilo na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2005
D 145/2004
Os-33909/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Šmarju pri Jelšah, opr. št. D 145/2004 z dne
16. 11. 2004, se objavlja oklic neznanim dedičem po pok. Gnus Stanislavu, sinu Jurija,
roj. 27. 4. 1938, Slovencu, samskem, nazadnje stalno stan. Gradišče 12, Podsreda,
umrlem dne 19. 1. 2004.
Za skrbnico zapuščine je s sklepom z
dne 16. 11. 2004 določena višja pravosodna
svetovalka Irena Peer.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 16. 11. 2004

Oklici pogrešanih
N 40/2004
Os-4034/05
Hegedeš (tudi Hegediš) Jožef, sin Ignacija in Terezije, rojen 16. 3. 1925, v Fi-
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lovcih, nazadnje stanujoč v Filovcih, je
pogrešan od leta 1996 dalje. Predlagateljica dokazovanja smrti pogrešanega je
Kous Kristina, Krog, Murska ulica 101, ki
jo zastopa odvetnik Franc Weindorfer iz
Murske Sobote. Skrbnica pogrešanega je
Rituper Simona, univ. dipl. prav., na Centru za socialno delo v Murski Soboti. Kdor
ve kaj več o smrti pogrešanega, naj to
sporoči njegovi skrbnici ali predlagateljici
tega postopka oziroma njenemu pooblaščencu ali temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 2. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-4876/05
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2005/01217 z dne 17. 2.
2005, pri subjektu vpisa CASINO LJUBLJANA d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, sedež: Miklošičeva 9, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/12326/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5488044
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave BOLKA MARJAN, Pod goricami 33,
1357 VNANJE GORICE, razrešitev: 7. 12.
2004, zastopa samo skupno s predsednikom uprave; član uprave DROBEŽ MARKO,
Glinškova ploščad 29, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 8. 12. 2004, zastopa samo skupaj s predsednikom uprave.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1971/2004
Rg-2444/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Informinwest, družba za avdiovizualne komunikacije, d.o.o., Koper,
Cankarejva ulica 6, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/3673/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 15. 12. 2004.
Družbenik Tedeško Janko, stanujoč Bevkova ulica 32, Ankaran, izjavlja da družba
nima premoženja, nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev. Družbenik
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 2005

Št.

Srg 2010/2004
Rg-4174/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Erak d.o.o. Import-export, Portorož, Fazanska 5, 6320 Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/4791/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 21. 12. 2004.
Družbeniki Aleš Krajnc, Edvard Kranjc,
Roman Krajnc, vsi stanujoči v Luciji, Fazanska ulica 5, Portorož in družbenica Suzana
Zupan (prej vpisana s priimkom Zankola)
iz Lucije, Liminjanska cesta 81, Portorož,
izjavljajo da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike, tako da celotno premoženje prevzame Edvard Krajnc.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 2005
Srg 1802/2004
Rg-4176/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Yacht Assist – prodaja, popravila in najem plovil d.o.o., ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/5214/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 29. 11. 2004.
Družbenik Wilhelm Edgar iz Avstrije, Moedling, A. Kowatschitschgasse 8, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 2005
Srg 133/2005
Rg-4177/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Tetris - Fikfak & Co., Graﬁčne
storitve, d.n.o., Seča 1 A, 6320 Portorož,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5111/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 24. 1. 2005.
Družbenika Miro Fikfak in Gracijano Fikfak, oba iz Portoroža, Seča 1 A, izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba nima zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 2005
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Srg 2091/2004
Rg-4178/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Davidovič Ivo & Ljubinka, d.n.o.
Izola, kmetijstvo, trgovina in gostinstvo,
Plenčičeva 21, 6310 Izola, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/4958/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 23. 12. 2004.
Družbenika Davidovič Ivo iz Bosne in
Hercegovine, Vitovlje 13, Skender Vakuf in
Davidovič Ljubinka iz Bosne in Hercegovine, Slatina b.š., Laktaši, oba stanujoča v
Izoli, Ferda Bidovca 5, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba
nima zaposlenih delavcev in da prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 2005
Srg 70/2005
Rg-1267/05
Družba AT VIS, trgovska družba z vozili in servis, d.o.o., s sedežem v Kranju,
vpisana na reg. vl. št. 1/06828/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d., s sedežem Celovška
c. 175, Ljubljana.
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 12. 1. 2005
Srg 61/2005
Rg-4070/05
Družba Breg 29, trgovina na debelo
in drobno Žirovnica, d.o.o., s sedežem
Breg 29, Žirovnica, vpisana na reg. vl. št.
1/04089/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Babič
Alojzij, Breg 29, Žirovnica.
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 1. 2. 2005
Srg 00133/2004
Rg-4066/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Frupo, podjetje
za trgovino in storitve d.o.o., Ceneta Štuparja 118, Ljubljana - Črnuče, ki jo zastopa
odvetnica Zdenka Rekar iz Ljubljane, Dunajska 17, objavlja sklep:
družba Frupo, podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Ceneta Štuparja 118, Ljubljana - Črnuče, reg. št. vl. 1/15656/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 5. 1. 2005.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Lužar Srečo, Cesta Ceneta
Štuparja 118, Ljubljana - Črnuče, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2005
Srg 13339/2004
Rg-4077/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ilam, proizvodnja, trgovina, servis, d.o.o., Ljubljana, Novo
Polje c. III/25 a, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Ilam, proizvodnja, trgovina,
servis, d.o.o., Ljubljana, Novo Polje c.
III/25 a, Ljubljana, reg. št. vl. 1/07160/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenici sta Vidonja-Mali Cvetka, Kvedrova cesta 7, Ljubljana in Mali Polonca,
Novo Polje c. III/25 a, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2005
Srg 00737/2005
Rg-4183/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Gasparini MG,
proizvodnja, storitve, trgovina, k.d., Godič
62, Stahovica, objavlja sklep:
družba Gasparini MG, proizvodnja,
storitve, trgovina, k.d., Godič 62, Stahovica, reg. št. vl. 1/32006/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Držanič Zdenka, Godič
62, Stahovica in Gasparini Milan, Rojčeva
22, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 9. 2. 2005
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Srg 13688/2004
Rg-4184/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe PCX Sistemi,
računalniški inženiring, d.o.o., Stegne 15,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Aleš Avbreht iz Ljubljane, Slomškova ulica 12 a,
objavlja sklep:
družba PCX Sistemi, računalniški inženirig, d.o.o., Stegne 15, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/30467/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 28.
12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2005
Srg 00614/2005
Rg-4185/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Vulkanizerstvo
Režen in ostali d.n.o., Ljubljana, Justinova
13, Ljubljana - Šentvid, objavlja sklep:
družba Vulkanizerstvo Režen in ostali
d.n.o., Ljubljana, Justinova 13, Ljubljana
- Šentvid, reg. št. vl. 1/35182/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 17 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Bečan Marko, Stanežiče
40 b, Ljubljana - Šentvid, Bečan Rosana,
Stenežiče 40 b, Ljubljana - Šentvid in Režen
Anton, Justinova 13, Ljubljana - Šentvid, ki
prevzemajo obveznost plačila morbitnih 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 9. 2. 2005
Srg 00740/2005
Rg-4187/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Piros, računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Bratovševa
ploščad 33, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Piros, računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Bratovševa ploščad 33,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/27785/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 1. 2005.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Cimperman Franc, Kot
8 a, Ig; Cimperman Gašper, Bratovševa
ploščad 33, Ljubljana in Cimperman Miha,
Bratovševa ploščad 33, 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 9. 2. 2005
Srg 00964/2005
Rg-4189/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Ratsam, Trgovina,
zastopstva in marketing d.o.o. Ljubljana, Parmova 53, ki jo zastopa notarka Nada Kumar
iz Ljubljane, Slovenska 56, objavlja sklep:
družba Ratsam, Trgovina, zastopstva
in marketing d.o.o. Ljubljana, Parmova
53, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenika z dne 25. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Juvanec Boris, Polanškova
ulica 42, Ljubljana - Črnuče, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2005
Srg 806/2004
Rg-4074/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Avto - Ori, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem Murska Sobota
d.o.o., Obrtna ulica 32, Murska Sobota,
ki je vpisana v reg. vložku tega sodišča št.
1/1570/00, matična številka 5656869, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika Ori Arsena, Prežihova 6, Murska
Sobota, z dne 8. 12. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Družbenik Ori Arsen prevzema obveznost plačila morebitnih preostali obveznosti
družbe.
Premoženje družbe, ki bi morebiti ostalo
po prenehanju družbe, preide v last družbenika.
Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave tega sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 1. 2005
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Srg 110/2005
Rg-4069/05
Družba Aristos Založništvo d.o.o. Ajdovščina, s sedežem Bevkova 2, 5270 Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. vložka 1-1467-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 24. 1. 2005.
Ustanovitelj družbe je Edvard Pelicon,
Lavričeva cesta 1, Ajdovščina, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja, v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je dopusten ugovor v roku 15
dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru
odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 1. 2005
Srg 63/2005
Rg-4065/05
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe Computronic, projektiranje,
proizvodnja, prodaja elektronskih naprav in
računalniških sistemov, d.o.o., Novo mesto,
Foersterjeva ul. 10, objavlja sklep:
družba Computronic, projektiranje, proizvodnja, prodaja elektronskih naprav in
računalniških sistemov, d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva ul. 10, vpisana na reg. vl.
št. 1-975/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Roman Kapš, Novo mesto, Prečna 37, z ustanovitvenim kapitalom
31,053.883,78 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 31,053.883,78
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese
na Kapš Romana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 2. 2005
Srg 482/2004
Rg-4067/05
Družba Dreieck, prevozi v domačem in
mednarodnem cestnem prometu d.o.o.,
Zagorci 4, Juršinci, reg. št. vl. 1/8208-00,
katere ustanovitelj je Janez Brumen, Zagorci
4, Juršinci, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 10. 12. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Janez Brumen.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na Ptuju,
ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 1. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Bahorič Damjana s.p., Dolenjci 14,
Adlešiči, priglasitveni list, opravilna
št. 05042394, izdan dne 15.03.1990.
gnr-180229
Baloh Radko Jakob, Dovje 107,
Mojstrana, priglasitveni list, opravilna
št. 14-1200/01, izdan dne 8.6.2001.
gnq-180030
Baltić Sead, Tomšičeva 70/d, Jesenice,
priglasitveni list, opravilna št. 14-0456/94,
izdan dne 8.8.1994. gnl-179885
Habjan
Justin,
Toplarniška
2,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
056021/2621/01-36/1997, izdano dne
8.4.1998. gnc-180219
Horvat Tina, Pristaniška 3, Koper Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 40-386/94, izdan dne 1.6.1994 in
23.9.1996. gnn-179883
Klemenčič Maksimiljan, Noršinci 45,
Ljutomer, priglasitveni list, opravilna št.
29-0076-94. gnj-179937
Lovrenčič Matej, Kazlje 11, Sežana,
priglasitveni list, opravilna št. 481338/00,
izdan dne 21.12.2000. gnm-179884
Medved Boris s.p., Ulica 21. oktobra
10, Črnomelj, priglasitveni list, opravilna
št. 05-0504/95, izdan dne 21.3.2002.
gnv-180425
Pančor
Štefan,
Rogašovci
1,
Rogašovci,
obrtno
dovoljenje,
št.
078504/2223/01-46/2003, izdano dne
6.5.2003. gnx-180173
Plut Jože, Gradac 75, Gradac, priglasitveni
list, opravilna št. 34018694. gnd-180418
Rom
Peter
s.p.,
Ogorevc
4/b, Štore, obrtno dovoljenje, št.
021555/1032/00-13/1995, izdano dne
6.3.1995. gnz-180346

Potne listine
Baranašić Uroš, Clevelandska ulica
49, Ljubljana, potni list, št. P00780776.
gng-180215
Berisha David, Knafelčeva 28, Maribor,
potni list, št. P00987663. gnk-180461
Besednjak
Martina,
Glagoljaška
1B, Koper - Capodistria, potni list, št.
P00639394. gny-180297
Curk Mija, Žapuže 111, Ajdovščina,
potni list, št. P00686701. gnu-180051
Docić
Radenko,
Svinjska
cesta
16, Trbovlje, potni list, št. P00672145.
gnt-180002
Hasanović
Damir,
Rutarjeva
4,
Nova Gorica, potni list, št. P00120855.
gnl-180310
Jalovec Erik, Britof 120, Kranj, potni list,
št. P00102283. gnd-179943
Jurač Mihael, Dobrava 40, Radlje
ob Dravi, potni list, št. P00821995.
gns-180028
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Karlovič Danijel, Ljubljanska 20,
Izola - Isola, potni list, št. P00632388.
gnt-179977
Kleindienst
Romana,
Gradnikova
cesta 17, Bled, potni list, št. P00108837.
gno-180507
Kolarič Helena, Mošnje 66, Radovljica,
potni list, št. P00353546. gnv-180275
Kolarič Peter, Mošnje 66, Radovljica,
potni list, št. P00353547. gnw-180274
Kramžar Mateja, Ig 173, Ig, potni list, št.
P00661494. gnr-180504
Levstek Justina, Kraška ulica 7,
Ljubljana, potni list, št. P00311859.
gnm-180159
Milojević Goran, Pivška ulica 1A,
Postojna, potni list, št. P00939966.
gnx-180048
Pelc Matej, Štajngrova 7, Benedikt,
potni list, št. P00026695. gnd-180168
Peulić Slađan, Pod Smreko 2, Črnomelj,
potni list, št. P00015846. gnj-180062
Pliberšek Anton, Preloge 1, Zgornja
Ložnica, potni list, št. P01023645.
gnk-180161
Seidl Aleš, Ulica na Livado 6, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. P00138314.
gne-180292
Sikošek Marija, Sigmundstadl 26,
A-8020 Graz, potni list, št. P01022412.
gnu-180476
Skrt Urban, Kasaze 107/m, Prebold,
potni list, št. P00797940. gns-180428
Škerlak Matjaž, Bračičeva 14, Zgornja
Polskava, potni list, št. P00824824.
gnl-180335
Šukurica Damir, Dragomerška cesta
64, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00023057. gnp-180206
Timarac Milovan, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. P835480. gnm-180184
Turk Marta, Količevo 11A, Domžale,
potni list, št. P00821467. gnc-180294
Urbanc Alojz, Hohkrautova 8, Celje,
potni list, št. P00442217. gnq-180305
Viktorovski Boris, Miklošičeva ulica
2A, Domžale, potni list, št. P00487742.
gnz-180196
Vivoda Marko, Ulica Ferda Bidovca
6, Izola - Isola, potni list, št. P00364641.
gnx-179973
Vobič Dušan Julijan, Klek 46, Trbovlje,
potni list, št. P00308343. gnr-180154
Vrhunec Primož, Malnarjeva 6, Ljubljana,
potni list, št. P00411154. gnr-180479
Zevnik Božidar Pavel, Opotje selo
2B, Miren, potni list, št. P00066496.
gno-180307
Žnidaršič Urban, Šegova ulica 8,
Novo mesto, potni list, št. P00868181.
gno-179982
Žorž Branko, Mokrška ulica 54, Ljubljana,
potni list, št. P00107822. gnk-180061

Osebne izkaznice
Abram Andreja, Tržaška 359, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001641888.
gnt-179927
Adrinek Berlic Polonca, Rožan dolina ,
Cesta XI/32, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001095671. gnx-180273
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Arčon Jernej, Volčja draga 90, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 000139252.
gni-179988
Arnuš Borut, Goriška ulica 1, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001025347.
gnc-180469
Babnik Sonja Marija, Dunajska 234,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108424.
gnx-180148
Bajro Tanja, Prušnikova 38, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000624342.
gne-180467
Batagelj Andrej, Iztokova 21, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000266228.
gnj-179987
Baznik Miha, Vinje 109, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000280538.
gnu-180276
Besednjak Martina, Glagoljaška 1B,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001476945. gnx-180298
Bevc Alojzija, Kebetova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001803845.
gne-180092
Bošnjak Nea, Gramscijeva 17, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 000399738.
gno-180457
Bračko Jančič Frančiška, Toplarniška
ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000073114. gnu-180501
Bračko Sašo, Rožna ulica 16, Mirna,
osebno
izkaznico,
št.
000428447.
gnc-179969
Brajdič Cvetko, Veliko Mlačevo 100,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000752976.
gng-180465
Brajdič Mario, Dobruška vas 41,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 000901297.
gnk-179986
Bricelj Ana, Martina Krpana 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001514864.
gnp-180531
Burger Zdenka, Pipanova 96, Šenčur,
osebno
izkaznico,
št.
001050552.
gnt-180177
Cedilnik Rok, Tacenska cesta 158,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001562329.
gnd-180368
Cigut Irma, Martjanci 38C, Martjanci,
osebno
izkaznico,
št.
001469523.
gnd-179993
Cimperman Marija, Stantetova 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000689870.
gnb-180270
Curanović Katarina, Lepa cesta 37B,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000362308. gnp-179981
Čebavs Matic, Brezje 70C, Brezje, osebno
izkaznico, št. 001394772. gni-180438
Češnjevar Alenka, Rostoharjeva 42,
Krško, osebno izkaznico, št. 000360973.
gnj-180087
Čižić Gabrijel, Dragučova 34, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
000820370.
gnt-180427
Črnič Julijana, Celovška cesta 163,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140323.
gnh-180214
Čurin Danijel, Šentiljska cesta 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001573180.
gnl-180035
Čuš Stanislav, Hlaponci 25, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št.
001058343.
gnh-179989
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Djukić Zora, Osek 54, Šempas, osebno
izkaznico, št. 001098939. gnm-180284
Djurica Vladimir, Kajuhova ulica 3,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000682676.
gnp-180306
Dogar Urška, Ulica Štefana Kovača 68,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 001398041.
gnu-180326
Dokl Boštjan, Kokolova ulica 9A,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000241200.
gnz-180321
Dolenc Jurček, Prežihova ¸19, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001607085.
gnu-180451
Dragarič Jasna, Ljubljanska ulica 94B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001476438.
gnz-179946
Dragišić Marko, Vodnikova 133,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001069490.
gnp-180431
Drešar Doroteja, Tržaška 359, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001145548.
gnv-179925
Drešar Matic, Tržaška 359, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001145530.
gnu-179926
Drobne Janez, Dedni dol 0, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 001613670.
gnq-179955
Erjavec Anton, Milčinskega 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000707227.
gnl-180210
Erjavec Čop Anka, Dovje 12F, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
000178619.
gnh-180439
Fakin Stanislava, Ulica bratov Martinec
41, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000504592. gnl-180185
Fijan Igor, Rapočeva ulica 18, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001756897.
gnm-180459
Flogie Shana, Celovška cesta 287,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001538414.
gnw-179999
Frey Vlado, Selska 21, Dobova, osebno
izkaznico, št. 001714539. gnb-180070
Furlan Zmago, Dolga Reber 17, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001253024. gnz-180446
Gabrijelčič Peter Jožef, Mala čolnarska
9/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000439141. gns-180003
Gazvoda Tina, Podgrad 16A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001644503.
gnr-179979
Geršak Alen, Harje 20, Laško, osebno
izkaznico, št. 001412642. gnf-180341
Gmajner Erik, Partizanska pot 10,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001603894.
gnd-180318
Golc Janez, Muže 6, Zasip, Bled, osebno
izkaznico, št. 000802557. gnq-180055
Gomzi Ana, Novinci 56, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
000501557.
gng-179990
Gorše Ana, Zapudje 9, Dragatuš, osebno
izkaznico, št. 000660249. gnk-179936
Grašič
Zoﬁja,
Prušnikova
15,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000459522. gnx-180448
Grbavec Ivan, Saše Deva 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 21524 - za tujce.
gnh-180314

Gregorčič Martin, Stari trg 10, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001517015.
gns-179953
Grobelnik Aljoša, Cankarjeva ulica 2,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000361897.
gnh-180089
Grobelšek Marija, Koroška ulica 10,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000684060.
gnr-180054
Hadžić Denis, Krožna cesta 4, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001015966. gnf-180291
Halner Petra, Stržovo 83, Mežica,
osebno
izkaznico,
št.
000116491.
gnn-179983
Hendija Sanja, Rudarska cesta 20/a,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 001563972.
gni-179963
Heričko Martin, Cesta v Rošpoh 129,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 000379388.
gny-180172
Hodnik Tanja, Šmartinska cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000652766.
gnx-180223
Horvat Katja, Polje, Cesta XVIII/22,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001763960. gni-180113
Hosta Vincenc, Povšetova 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001034484.
gnj-180212
Hozjan Nuša, Ulica Štefana Kovača 124,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 000735677.
gng-180090
Hren Janko, Vinarje 34, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001029875.
gnr-180029
Hren
Petra,
Sadinja
vas
pri
Dvoru138731, Dvor, osebno izkaznico, št.
001387168. gne-180167
Hrovat Jože, Ambrus 66, Zagradec,
osebno
izkaznico,
št.
000314485.
gnd-180043
Hvastija Terezija, Milana Majcna 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000384830.
gnq-180205
Ilić Milena, Cesta v Leskovec 11A,
Celje, osebno izkaznico, št. 001113581.
gnv-180325
Istenič Branislav, Kopališka 3A,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000008632.
gnj-180487
Jalovec Erik, Britof 120, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001529153. gne-179942
Jamšek Ana, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001668135.
gno-180107
Janjevak Tina, Cesta Andreja Bitenca
66, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000375965. gnl-180110
Javornik
Neža,
Veliko
Mlačevo
12A, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001177841. gnd-180218
Junger Alojz, Strnišče 18, Kidričevo,
osebno
izkaznico,
št.
001696182.
gnw-180049
Jurjevič Leopold, Prušnikova ulica 11,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000401431. gnw-180424
Kalan Polona, Bertoncljeva ulica 63,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001303766.
gnz-180471
Karoly Ida, Cvetkova 34, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001027538.
gne-179992
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Keber Jan, Kidričevo naselje 24,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001297962.
gns-179978
Kepec Mitja, Jarška cesta 36, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000631213.
gnb-180495
Kerč Jožef, Predoslje 25, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000542111. gnr-180329
Klemše Zdenka, Vegova 4, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000098423.
gnk-180311
Klezin Marija, Gabrno 17, Laško, osebno
izkaznico, št. 001541215. gnt-180302
Koležnik Jerica, Prešernova 9/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000582104.
gnl-180460
Korat Dejan, Zimica 64E, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 001513930.
gny-180072
Koren Evald, Brajnikova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000122973.
gnh-180339
Korpar Jakob, Globoka 47, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001082004.
gnf-179991
Košir Pavel, Visoko pri Poljanah
4, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000607781. gnk-180261
Kotnik Pavel, Košiše 8B, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000638637. gnp-180056
Krajšek
Tomaž,
Jagnjenica
24,
Laško, osebno izkaznico, št. 001839859.
gnk-179961
Kranjc Sandi, Brezovica 21, Bizeljsko,
osebno
izkaznico,
št.
001676152.
gnz-180096
Križnik Franjo, Ulica XXXI. divizije 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000064091.
gno-180157
Krševan
Mojca,
Gradnikova
1,
Borovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001845960. gno-179907
Kunčič Marija, Kopitarjeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000495902.
gnk-180036
Kundid Sonja, Šolska 11, Limbuš, osebno
izkaznico, št. 001426471. gnf-180066
Kupec Simona, Harje 20, Laško, osebno
izkaznico, št. 000247549. gni-180342
Lah Irinel, Linhartova 62, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000021246.
gnq-180430
Lajh Anton, Volknerjeva cesta 22,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001506630.
gnn-180158
Lovše Nevenka, Vilharjeva 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000863842.
gnb-180320
Majcen Stanislav, Stanka Vraza
35, Ivanjkovci, osebno izkaznico, št.
000791648. gng-180440
Mančić Dragan, Cesta španskih borcev
41, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001765532. gnl-180010
Marinčič Tanja, Kvedrova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000056266.
gnx-180473
Martinčič Tadej, Kosovelova 14, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001392511.
gnj-180287
Medved Jožef, Fram 3/a, Fram, osebno
izkaznico, št. 001415621. gnu-180426
Meglič Anton, Dolina 28, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000691579. gnz-180071

Št.

Merlak
Zvonko,
Gradišnikova
10, Borovnica, osebno izkaznico, št.
001824702. gnm-179934
Mesojedec Barbara, Pokopališka 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000663679.
gnj-180437
Mestinšek Vladimir, Male Rodne 1,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000981399. gng-180490
Milavec Klara, Ivnje selo 47, Rakek,
osebno
izkaznico,
št.
000677386.
gnf-180216
Mlinar Slavko, Završe pri Grobelnem
20, Grobelno, osebno izkaznico, št.
000588240. gng-179965
Mlinarič Sandi, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000470647.
gnp-180156
Može Damjana, Potoče 7/a, Senožeče,
osebno
izkaznico,
št.
000171211.
gne-180317
Mrđa Zdravko, Vita Kraigherja 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000309802.
gnb-180345
Mudrinić Kundid Maša, Šolska 11,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001426504.
gng-180065
Munda Simona, Ul. Stanka Vraza
32, Ivanjkovci, osebno izkaznico, št.
001697020. gnb-180170
Nakrst Rok, Ulica pod gozdom 1,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000219221.
gnr-180454
Novak Leon, Slovenska 15, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000439259.
gnl-179985
Nukić Fadila, Viška 45, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001764542. gno-180482
Oblak Majda, Mestni trg 16, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000035475.
gnj-180312
Ogrin Žiga, Zikova 2, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000530545. gny-180497
Omahna Damjana, Prevalje 10,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 000998051.
gnm-180209
Opalk Špela, Begunje 97A, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001535072. gng-180165
Oplotnik Klavdija, Vodenska cesta 30,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001816056.
gnw-180299
Pacek Zdenka, Topniška 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000526685.
gnh-179939
Pajek Franc, Bistriška cesta 19A,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 000596145.
gnb-179945
Pavčnik Eva, Zelena pot 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000433034.
gne-180117
Pavčnik Tilen, Zelena pot 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001164499.
gnd-180118
Pavlinič Frankovič Tjaša, Ulica Moša
Pijade 4, Črnomelj, osebno izkaznico, št.
001803771. gnr-180079
Peressutti Robert, Zrinjskega cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001017013.
gnk-180511
Pevec Avgust, Vojkova 71, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001187068.
gno-180082
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Piciga Jelka Tea, Ob Sotočju 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000785450.
gnt-180202
Plaznik Andrej, Mladinska ulica 4/a,
Vuzenica, osebno izkaznico, št. 001242088.
gne-179967
Pleterski Kristina, Proletarska 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000379438.
gnw-179924
Pohorec Gregor, Gratov Greifov 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000899696.
gns-180078
Pokrivač Nina, Slovenska ulica 37,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000123316.
gnw-180149
Potočnik Halner Matic, Stržovo 83,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001270510.
gnm-179984
Pozderec Zdenka, Brilejeva 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001465874.
gng-179940
Purgaj Nataša, Gasparijeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001595629.
gnz-180221
Radić Aleksandra, Moste 98, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001466540.
gnu-180526
Rakuša Tanja, Starše 21/d, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
000805344.
gnq-180455
Rezman Mojca, Polzela 207, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001536946.
gnl-179960
Robič Igor, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000873087.
gnl-180435
Rogel Špela, Šubičeva 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001068225.
gnj-180262
Ropert Ivan, Kovinarska 13, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001162952.
gnc-180319
Rozina Teo, Kresniške Poljane 62,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 000843868.
gnw-180474
Ruparčič Marija Ana, Polje cesta VI/
22, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001011185. gni-180013
Sakić Alma, Žabjek 29, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001663550. gnc-179944
Satler Matej, Zgornje Gorče 2,
Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
001591652. gnh-179964
Sejdaj Vllaznim, Hraše 10, Lesce,
osebno
izkaznico,
št.
000219520.
gny-180422
Skušek Jože, Rožna dolina, cesta II/12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000759135.
gny-180097
Sočič Jože, Lendavska 43A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001709091.
gnd-180443
Sodja Ljudmila, Bohinjska Češnjica 56,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico,
št. 001142266. gnh-180139
Svenšek Uroš, Rova, Kolovška 18,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000221358.
gnz-179921
Svetina Zlatka, Lokev 198/B, Lokev,
osebno
izkaznico,
št.
000500201.
gnf-180316
Šantl Peter, Levstikova ulica 2,
Muta, osebno izkaznico, št. 001394644.
gnu-180076
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Šimunović Damir, Drska 46, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001260045.
gnh-180164
Škrabl Julija, Rakova steza 5, Frankolovo,
osebno
izkaznico,
št.
001582306.
gni-180288
Škrinjar Zdenka, Mariborska ulica 15,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
000893466. gnt-180052
Škrlec Elizabeta, Varda 11, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 001107510.
gnk-180286
Škufca Silvo, Poljanska 66A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000332727.
gnv-180175
Škulj Giromi Mira, Karlovica 13, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001525651.
gnw-180074
Šlichthuber Monika, Gančani 220,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001188040.
gng-180290
Šorn Nuša, Čolnarska cesta 9,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001058647.
gnb-179995
Štefanec Jožef, Krištanci 15, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001759952.
gnn-180208
Šukurica Damir, Dragomerška cesta 64,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000866703. gno-180207
Šumer Alojzija, Kumen 50, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 000565325.
gno-179957
Šuštar Darjan, Dragatuš 12A, Dragatuš,
osebno
izkaznico,
št.
000745188.
gns-180103
Tašič Marija, Sejmišče 7, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 001370432. gnn-180283
Tašič Rabeka, Sejmišče 7, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
001802089.
gno-180282
Timarac Milovan, Preglov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001664768.
gnn-180183
Tisel Rudi, Don Boskov trg 1, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000958657.
gnm-180334
Trboča Zalika, Kobilje 6, Kobilje, osebno
izkaznico, št. 001505221. gnj-180037
Tuner Tomc Irena, Ribniška 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000642795.
gni-180488
Turk Marta, Količevo 11A, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001313909.
gnd-180293
Udovč Walland Eva, Šturmova 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730578.
gnb-180045
Ulčar Franc, Črtomirova 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000841209.
gnd-180143
Urbanc Alojz, Hohkrautova 8, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000402676.
gns-180303
Urbanc Vasja, Stoženska 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001416893.
gnq-180480
Valenčič Matjaž, Podmark 24, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 000174047.
gns-180053
Veber Damijan, Hermanci 3, Miklavž pri
Ormožu, osebno izkaznico, št. 000124086.
gni-180313
Velikonja Jožica, Sužid 17, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
000322378.
gnf-179941
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Vidaković Miljen, Strma pot 17, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 001420954.
gnf-180166
Viktorovski Boris, Miklošičeva ulica 2A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001191855.
gnx-180198
Vodenik Tomaž, Goriška 51, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001494672.
gnl-180085
Volk Zorka, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000451165.
gns-180453
Vončina Gregor, Bukovica 55/d, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 001270839.
gnx-179923
Vrabič Gabrijela, Pod gradom 30,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000757048. gns-180328
Vuk Tereza, Poljanska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001744354.
gnl-180135
Vulovič Kristina, Zabukovica 53/a,
Griže, osebno izkaznico, št. 001710305.
gnw-180199
Weber
Tomislav,
Kardeljeva
72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001729258.
gnt-179952
Weissbacher Gorazd, Njivice ob
železnici 4, Kidričevo, osebno izkaznico, št.
001566071. gnz-179996
Wolf Bogdan, Podbrdo 60, Podbrdo,
osebno
izkaznico,
št.
001598261.
gnf-180441
Zalar Ana Aleksandra, Laknerjeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001781906.
gnq-180155
Zbičajnik
Rok,
Tomšičeva
10/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001691197.
gnn-179933
Zevnik Božidar Pavel, Opotje selo 2B,
Miren, osebno izkaznico, št. 000507587.
gnn-180308
Zuccato Taja, Jamova 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001759459.
gnk-180111
Zupan Janez, Zabreznica 7A, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
000152155.
gny-180322
Zupančič Maršič Sonja, Ravenska pot 26,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001377336.
gnj-180012
Žakelj Simon, Cesta dolomitskega
odreda 10, 1358 Log pri Brezovici, osebno
izkaznico, št. 000211777. gnc-180523
Žaler Žiga, Opekarska ulica 13, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001211851.
gnd-180068
Žilavec Martin, Zelena ulica 25, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000351481.
gnd-180093
Žokš Alenka, Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001830562.
gnp-180231
Žužek Vera, Škrjančeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000525275.
gnl-180485

Vozniška dovoljenja
Ahmetovič Ahmet, Šlandrov trg 9,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1441660, reg. št. Žalec. gnb-180295
Arčon Jernej, Volčja Draga 90, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABF, reg.
št. 33476. gns-179903

Bajde Blaž, Ljubljanska cesta 85,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1468435, reg. št. 36079, izdala UE
Domžale. gnv-179975
Bejednjak Martina, Glagoljaška 1B,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 21743, reg. št. 60844.
gnb-180249
Bezjak Dušan, Gorišnica 58, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1621586, izdala UE Ptuj. gny-179897
Bitenc Janez, Breg ob Bistrici 8, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S000968227, reg. št. 4993, izdala UE Tržič.
gnz-180271
Bivsa Dušan, Branik 100, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 34278, izdala UE Nova Gorica.
gns-180128
Bizjak Rok, Velike Žablje 74, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1844619, reg. št. 18455, izdala
UE Ajdovščina. gne-180442
Bubulj Zoran, Jakopičeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1866971, reg. št. 263984.
gnu-180001
Burgermeister Majda, Ravenska vas 57,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2131867, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnd-180468
Cehner Damijan, Libeliče 18, Libeliče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
3897, izdala UE Dravograd. gnn-180508
Cenčič Ljuban, Vičava 33, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 450992, izdala
UE Ptuj. gnt-179902
Curanović Katarina, Lepa cesta 37/b,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 39887, reg. št. 11985,
izdala UE Piran. gnq-179905
Curk Mija, Žapuže 111, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1785256, reg. št. 18227, izdala
UE Ajdovščina. gnv-180050
Cvetko Marija, Trgovišče 39, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3582. gno-179882
Čerče Danica, Partizanska 3, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16706. gnv-180125
Černjak Katja, Kardeljev trg 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1631050, reg. št. 31872, izdala UE
Velenje. gnt-180077
Delič Vera, Glavni trg 1, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000698741, reg. št. 16032, izdala UE
Domžale. gnp-180506
Derlink Nina, Begunje 5, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1713206, reg. št. 29166.
gnm-180409
Dokl Boštjan, Kokolova 9/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1457601, izdala UE Ptuj. gnv-179900
Dolenc Brane, Masarykova ulica 13,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1538098, reg. št. 37313, izdala UE
Domžale. gno-180532
Drofenik Anton, Nezbiše 13, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 11981, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-180039
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Erjavec Čop Anka, Dovje 12/f, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
461667, izdala UE Jesenice. gnp-180406
Frankovič Vida, Ljubljanska 27, Velenje,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 001339469, reg. št. 26846,
izdala UE Velenje. gnv-180429
Fras Matevž, Cankarjeva 4, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1413893, reg. št. 12568. gnx-180123
Fulvio Lacovich, Gažon 91, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. SI730293, reg. št. 48285, izdala
UE Koper. gnx-180248
Gajić Senka, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000927161, reg. št. 162934, izdala UE
Ljubljana. gnk-180536
Galun Alojz, Glavarjeva 38, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001764997, reg. št. 24709. gnv-180025
Glub Miha, Gradnikova 127, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2111143, reg. št. 30689. gns-180253
Golc Janez, Zasip, Muže 6, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št. S
1712433, reg. št. 3821. gnh-179914
Golčer Jernej, Ulica pri Izviru 6A,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
reg. št. 14728, izdala UE Slovenske
Konjice. gnn-180008
Gregl Matjaž, Gorica pri Šmartnem 5,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1047909, reg. št. 41954.
gnv-179950
Gregorinčič Žiga, Ulica bratov Učakar
80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2112004, reg. št. 219679,
izdala UE Ljubljana. gny-180447
Gumilar Rok, Ig 32, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S1459791, reg. št.
242482. gnx-179998
Hasanović Damir, Rutarjeva 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 48257, izdala UE Nova Gorica.
gnu-180251
Heindl Uroš, Metleče 18, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 001382137, reg. št. 24201, izdala UE
Velenje. gng-180190
Hendija
Sanja,
Rudarska
cesta
20/a, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 51895129.
gnj-179962
Hobor Aleksander, Pince, Gornja ulica
9, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 2192, izdala UE
Maribor. gnm-180309
Hodnik Tanja, Šmartinska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1297186, reg. št. 226493. gny-180222
Hren Janko, Vinarje 34, Zgornja Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001689877, reg. št. 12671, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnk-179911
Hrovat Jože, Ambrus 66, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S202967, reg. št. 8230, izdala UE
Grosuplje. gnc-180044
Istenič Branislav, Kopališka 3A, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14893, izdala UE Vrhnika. gnk-180486
Jamšek Ana, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

Št.

ABGH, št. S1791719, reg. št. 159802.
gnn-180108
Janjevak Tina, Cesta Andreja Bitenca
66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1820628, reg. št.
262530. gnm-180109
Janjić Marija, Valentinčeva 22, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1907235. gnz-179971
Janjić Miroslav, Valentinčeva 22,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1217529. gnb-179970
Jugović Mileva, Vodnikova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1064869, reg. št. 210729. gnm-180463
Juha Filip, Bernetičeva 20, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 47813, izdala UE Koper.
gnd-179918
Junger Alojz, Strnišče 18, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1349641, izdala UE Ptuj. gnw-180024
Kalan Polona, Tominškova ulica 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1163798, reg. št. 219211. gnp-180106
Kancler Tjaša, Maistrova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1150965, reg. št. 111204, izdala UE
Maribor. gns-180278
Kapele Franci, Babna gora 1/b, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1943286, reg. št. 115166, izdala UE
Ljubljana. gnl-179910
Kelenberger Tina, Zg. Vižinga 17, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10582. gnz-180121
Kepec Mitja, Jarška cesta 36, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2161947, reg. št. 29375, izdala UE
Domžale. gnc-180494
Kocuvan
Silvija,
Cenkova
16,
Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001727898, izdala UE
Lenart. gni-179913
Koﬂer Romana, Ulica Alojza Rabiča
16, Mojstrana, vozniško dovoljenje, št.
S 001022420, reg. št. 18792, izdala UE
Jesenice. gne-180492
Kohek Erika, Ulica Matije Tomca 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2081552, reg. št.
128695, izdala UE Ljubljana. gnw-180449
Koren Evald, Brajnikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. s 586962, reg. št. 27256, izdala UE
Ljubljana. gni-180338
Korenjak Ivanka, Zbelovska gora 58,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 6681. gny-180347
Korošec Tadej, Vrhovci, cesta XXVI/5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1524230, reg. št. 213861, izdala UE
Ljubljana. gnc-179919
Korpar Jakob, Globoka 47, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1881509, reg. št. 9923, izdala UE Ljutomer.
gnj-179912
Košica Olga, Praprotnikova ulica 3,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8025, izdala UE
Mozirje. gnf-180091
Košir Pavel, Visoko pri Poljanah 4,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do
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50km/h BFGH, reg. št. 15749, izdala UE
Škofja Loka. gnl-180260
Kovač Danijel, Juša Kramarja 26,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 14947, izdala UE Lendava.
gnt-180152
Krševan
Mojca,
Gradnikova
1,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 18282, izdala UE
Vrhnika. gnn-179908
Kubelj Monika, Bukovica pri Vodicah 55,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1710615, reg. št. 202891, izdala UE
Ljubljana. gnz-179896
Kundid Sonja, Šolska 11, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S1768097, reg. št. 46263. gne-180067
Kupec Simona, Harje 20, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1449756, izdala UE Laško. gng-180340
Lekše Rafael, V brezov log 41A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEFGH, št. S1648592, reg. št.
17994. gnp-180256
Lesjak Jernej, Črni vrh 16, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1439047, izdala UE Žalec. gnd-180343
Leskovšek Martin, Dolenjska cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502624, reg. št. 245641, izdala UE
Ljubljana. gnp-180331
Levstek Justina, Kraška ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S843559, reg. št. 78169. gnl-180160
Lipar Ivanka, Letališka 2, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S1998039, reg. št. 21519, izdala
UE Kranj. gnq-179980
Lipnik Dino, Župančičeva 12, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1689191, reg. št. 22959,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-216
Lončar Biserka, Gubčeva ulica 11,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000401906, izdala UE Trebnje.
gni-180038
Mager Uroš, Trg svobode 13/a, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17064, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnu-179901
Malc Anton, Unec 20, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGHF, št. S1859352, reg. št.
10495, izdala UE Cerknica. gnw-180499
Malići Muslim, Cesta dveh cesarjev
106Z, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1965374, reg. št. 265328.
gnk-180186
Mandič Urška, Ulica bratov Komel 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H,,
št. S1076276, reg. št. 211405, izdala UE
Ljubljana. gnn-180058
Marčič Martina, Majšperk 94, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S863242,
izdala UE Ptuj. gnb-180020
Marjanović Dušan, Dolina 8, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
248027, izdala UE Ljubljana. gnv-180400
Markuljević Milan, Ribnik 9, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11334, izdala UE Trbovlje. gnz-180146
Meglič Anton, Dolina 28, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 4095.
gnu-180026
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Mesarič Mojca, Mostečno 49, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000708309, reg. št. 14400. gny-180472
Mestinšek Vladimir, Male Rodne 1,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 7930, izdala UE Šmarje
pri jelšah. gnh-180489
Mihelič Radmila, Iška 38, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1759935, reg.
št. 143374. gni-180513
Mihelič Zdenka, Grič cesta VII/4,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6820, izdala UE Ribnica. gnh-180514
Mikolič Radovan, Celovška cesta 177,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2092698, reg. št.
154718. gno-180182
Miletić Dragoljub, Kozlovičeva 1, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 01173, reg. št. 6216, izdala UE
Izola. gnp-179906
Mišjak Avsec Maja, Ob težki vodi 58,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 26043, izdala UE Novo
mesto. gng-179915
Mlakar
Dejan,
Plečnikova
11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1968628, reg. št.
102054. gnk-180086
Mlinarič Sandi, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S2113264, reg. št. 204861. gnp-180181
Mohorčič Miha, Tavčarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1370700, reg. št. 235115. gnm-180034
Molek Samo, Društvena ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1370402, reg. št. 235358. gnh-180264
Moškrič Joži, Litijska cesta 311,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1775715, reg. št. 120645.
gnm-180084
Mrđa Zdravko, Vita Kraigherja 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 234986, reg. št. 28484, izdala UE
Maribor. gnc-180344
Noč Anton, Na Trati 26A, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1747348, reg.
št. 22349. gnv-180250
Novel Barbara, Čared 21, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9687, izdala UE Izola. gnt-180127
Ocvirk Antonija, Brode 9/a, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1448113, izdala UE Žalec. gnn-179958
Ogrin Žiga, Zikova 2, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20483, izdala
UE Kamnik. gnz-180496
Orel Tina, Ljubljanska cesta 2, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7975, izdala UE Ribnica. gnu-179976
Oreškovič Mate, Škapinova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1786501. gni-180088
Palko Ivan, Črneče 159, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4948.
gnz-180296
Parks Robert, New York, Buffalo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2096209, reg. št. 268680, izdala UE
Ljubljana. gnp-180356
Pavčnik Eva, Zelena pot 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1455561, reg. št. 240653. gnf-180116
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Pechaček Rudolf Ivan, Prežihova ulica
11, Mežica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13836, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnr-179904
Pehan Vesna, Prušnikova 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493452, reg. št. 111627, izdala UE
Maribor. gnq-180330
Pekmezović Mirza, Gozdna ulica 3,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1230279, reg. št. 113747, izdala UE
Maribor. gnu-180176
Peressutti Tin, Zrinjskega cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1918155, reg. št. 264559.
gnk-180436
Perič Vlasta, Zrkovska 82, Maribor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BFGH, št. S 1379582, reg. št. 19845,
izdala UE Maribor. gnf-180191
Pevec Avgust, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1963648, reg. št. 81414. gnw-180099
Piciga Jelka Tea, Ob Sotočju 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1987094, reg. št. 163722.
gnu-180201
Pirc Andrej, Rudnik I/9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1420227, reg. št. 223072, izdala UE
Ljubljana. gnc-180444
Planovšek Rok, Nove Loke 8,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8039, izdala UE
Mozirje. gnn-180458
Plohl Silvo, Hlaponci 13A, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1750908, izdala UE Ptuj. gnt-180027
Poberaj Ana, Ulica bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1714957, reg. št. 212954. gnj-180112
Potočnik Simon, Črna pri Kamniku 22,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1237710, reg. št. 20237, izdala UE
Kamnik. gnb-180520
Povše Pavel, Novo polje, cesta XVI/1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1596845, reg. št. 129061, izdala UE
Ljubljana. gno-180332
Preglav Darko, Koroška cesta 19, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10450. gnh-180064
Prešeren Gregor, Wolfova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1593240, reg. št. 253902. gnl-179935
Prinčič Matej, Ulica Ivana Suliča 4B,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 47238, izdala UE Nova
Gorica. gnx-180323
Pungertnik Manuel, Podgorje 34,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFA
- inštruktorko, št. SB 7643, reg. št. 176,
izdala UE Velenje. gnb-180145
Purgaj Nataša, Gasparijeva ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1749922, reg. št.
233111. gnb-180220
Pušnik Ksenija, Vuhred 145, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10644,
izdala UE Radlje ob Dravi. gni-180213
Radić Aleksandra, Moste 98, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23572, izdala UE Kamnik. gnt-180527

Rak Dejan, Latkova vas 245, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383550, izdala UE Žalec. gne-180192
Rakuša Tanja, Starše 21/d, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1169741, reg. št. 101578. gnp-180456
Rant Tatjana, Dašnica 109, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28270, izdala UE Škofja Loka.
gnv-180300
Razboršek Nada, Šercerjeva 11,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 48266, reg. št. 6259, izdala UE Velenje.
gnm-179959
Repovž Klara, Juleta Gabrovška 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1307108, reg. št. 51153, izdala UE Kranj.
gnq-180130
Rink Klemen, Zatolmin 4, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S001913927,
izdala UE Tolmin. gnr-180254
Ristić Nevenka, Ulica Ivana Turšiča 3,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12751, izdala UE Sežana. gnr-180129
Robič Igor, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1872912, reg. št. 104868.
gnm-180434
Roškar Aleksander, Zg. Kungota 39,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1521270, reg. št. 9286. m-228
Slapar Simon, Križ 52, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22692, izdala UE Kamnik. gno-180007
Slavič David, Turjanci 17, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 13985, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-180124
Starič Franc, Brinje 5, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001346215, reg. št. 10156, izdala UE
Trebnje. gnm-180534
Stopajnik Zlatko, Saviče 21/a, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1666211, izdala UE Ptuj. gnr-180404
Stupar Franc, Verdijeva 12, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 16929, reg. št. 10508, izdala UE Piran.
gny-180122
Sušl Boris, Gradnikove brigade 18,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1426646, reg. št. 16873, izdala UE
Ajdovščina. gng-180315
Svenšek Uroš, Rova, Kolovška 18,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001801268, reg. št. 39547, izdala UE
Domžale. gnb-179920
Svetina
Zlatka,
Lokev
198B,
Lokev, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 3766, izdala UE
Sežana. gnq-180255
Šega Barbara, Vesela gora 12,
Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001478270, reg. št. 10915.
gny-179997
Škrlj Bojan, Duplje 33, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 3174,
izdala UE Ajdovščina. gnf-180141
Šmid Branislav, Šmokuc 70, Žirovnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH,
št. S 1412911, izdala UE Jesenice.
gnn-180408
Šorn Nuša, Čolnarska cesta 9, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
BGH, reg. št. 16474, izdala UE Vrhnika.
gnc-179994
Šporar Zmago, Smrjene 182, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S481741,
reg. št. 28102. gnp-180006
Štrucl Tadej, Antoličičeva 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170193, reg. št. 112771, izdala UE
Maribor. gnk-180211
Štuhec Dejan, Mihovci 89, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 11413, izdala UE
Ormož. gnz-180246
Tišlarič Dejan, Gorenje 65, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, št. S 1546358, reg. št.
13510, izdala UE Kočevje. gnt-180477
Udovč Walland Eva, Šturmova 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1821628, reg. št. 182032.
gnz-180046
Urbanc Alojz, Hohkrautova 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
374826, reg. št. 10584. gnr-180304
Valenčak Mateja, Zasavska cesta 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1489494, reg. št. 194826. gnn-180533
Vengust Živa, Log, Molska cesta 20,
1358 Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 16499, izdala UE Vrhnika.
gni-180163
Vidic Teja, IX. korpusa 30, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9404, izdala UE Izola. gnu-180126
Viktorovski Boris, Miklošičeva ulica 2A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1620241, reg. št. 38392, izdala UE
Domžale. gnc-180194
Vodenik Tomaž, Goriška 51, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2183784, reg. št. 30821, izdala
UE Velenje. gns-180203
Volk Zorka, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S51249955, reg. št. 6275. gnx-180452
Vrabič Gabrijela, Pod gradom 30,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 7198, izdala
UE Vrhnika. gnt-180327
Vraničar
Rudolf,
Rošalnice
64,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S852082, reg. št. 246, izdala UE Metlika.
gnn-180258
Vulovič Kristina, Zabukovica 53/a,
Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1242419, izdala UE Žalec. gnv-180200
Zevnik Božidar Pavel, Opatje selo 2B,
Miren, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 41546, izdala UE Nova Gorica.
gnt-180252
Zimic Sandi, Ul. Petra Skalarja 18,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 36160, izdala UE Nova Gorica.
gno-180257
Žagar Blaž, Podpeška cesta 258,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1822905, reg. št. 195633,
izdala UE Ljubljana. gnv-180000
Žakelj Simon, Cesta dolomitskega
odreda 10, 1358 Log pri Brezovici, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12724, izdala
UE Vrhnika. gnd-180522
Žganec Jože, Agrokombinatska cesta
6A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
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do 50km/h BGH, št. S2145283, reg. št.
148971. gnx-179948
Živko Blaž, Marnova ulica 24, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1894978, izdala UE
Zagorje ob Savi. gno-180336
Žižek Bojan, Žižki 13, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1276819, izdala UE Lendava. gno-180407
Žorž Branko, Mokrška ulica 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S23151, reg. št. 74796. gnl-180060

Zavarovalne police
Belič Jadran, Marezige 80A, Marezige,
zavarovalno polico, št. 41402000263.
gnr-180104
Bogovič Andrej, Kremen 2/a, Krško,
zavarovalno polico, št. 00101688556.
gnh-179889
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 249514,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-180032
Dobrajc Anja, Gozdna ulica 20, Hoče,
zavarovalno polico, št. AO 723081, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-230
Duša Valerija, Šmerješka cesta 28, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 215470,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr-180179
Gadžijev Andrej, Ulica Zore Majcnove 26,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40268382,
izdala zavarovalnica Tilia. gnr-180279
Gajič Ksenija, Ulica 1. maja 2, Metlika,
zavarovalno polico, št. 00101655748, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gny-180247
Jakšič Marija, Ižanska cesta 281B,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 733902,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gno-179932
Jović Gojko, Vrečkova 5, Kranj,
zavarovalno polico, št. 326281, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnf-180420
Kukovec Anita, Tržišče 12B, Tržišče,
zavarovalno polico, št. AO 690630, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-180243
Kuzmič Tadej, Koroška cesta 1, Radlje ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 754621, izdala
zavarovalnica Slovenica. gns-180403
Merlin Franc, Maistrova ulica 7, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 00101690530,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-180133
Metaln Petra, Cesta v Rošpoh
83, Kamnica, zavarovalno polico, št.
00101698790,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. m-224
Miketič Jože, Tomšičeva 10, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 233286, izdala
zavarovalnica Tilia. gnj-180412
Mišjak Maja, Vrh pri Ljubnu 9, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 261577.
gnk-179886
Pavšelj Metod, Družinska vas 8A,
Šmarješke Toplice, zavarovalno polico,
št. 00101688191, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnq-180230
Peternel Ivica, Grintovec 26, Višnja Gora,
zavarovalno polico, št. 719221, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-180100
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Požek Vanesa, Butorajska 2, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 40 298244, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-180502
Simšič Anton, Tovarniška cesta 3,
Logatec, zavarovalno polico, št. 1306473.
gnz-180021
Šoba Franc, Kalce Naklo 9, Podbočje,
zavarovalno
polico,
št.
211421.
gnb-179895
Šterman Ferdinand, Radvanjska 85,
Maribor, zavarovalno polico, št. 248860,
izdala zavarovalnica Tilia. m-208
Šuštaršič Zvonko, Smrečnikova 30,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
041023596, izdala zavarovalnica Tilia.
gnj-179887
Tenšek Marija, Ulica Tončke Čečeve
21, Krško, zavarovalno polico, št.
00101559977,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnk-180411
Tomc
Damjan,
Ragovska
12,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
174907, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gns-180178
Vrhovec Andrej, Mrzla Luža 3,
Velika Loka, zavarovalno polico, št. AO
00101655673,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.
Vukovac
Andrej,
Papirniški
trg
1, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1008476, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnm-180009

Spričevala
Andrejek Natalija, Nikole Tesle 17,
Kidričevo, spričevalo 3. letnika STRŠ
Maribor. gnw-179899
Arko Živa Vida, Ptujska ulica 26,
Ljubljana, indeks, št. 11960942, Visoka
šola za zdravstvo. gnp-180081
Ban Igor, Cesta v Log 7, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka, izdano leta
1991. gnl-180410
Bauman
Jasmina,
Preglov
trg
7, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani,
izdano leta 1975, izdano na ime Asanaj
Jasna. gng-180419
Božič Bojan, Gornje Pijavško 30, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano
leta 1991. gnb-180470
Božič David, Cesta 27. aprila 21,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnq-180405
Brumec
Tomislav,
Divina
20/b, Slovenska Bistrica, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
- smer natakar, izdano leta 1986. m-204
Cuznar Borut, Kosovelova ulica 4A,
Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika
Elektrogospodarskega šolskega centra,
tehniška strojna šola, izdano leta 1977 in
1978. gnf-180016
Čeh Milan, Vukovje 19, Pernica,
spričevalo o končani OŠ Tone Žnidarič
Ptuj, izdano leta 1981. m-229
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Černilec Uroš, Raboljeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika in odvestilo
o uspehu 2. letnika Kadetske šole za
miličnike, izdano leta 1987 in obvestilo
1988. gnz-180525
Črnčec Dušan, Nova ulica 36, Spodnji
Duplek, indeks, Srednje kovinarske, strojne
šole leto izdaje 1987. m-199
Čuk Barbara, Pavšičeva ulica 30,
Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
gnn-180083
Denič Dragan, Delavska 8, Senovo,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje železniške šole
Maribor, za poklic prometno-transportni
odpravnik, izdano leta 1983, 1984 in 1985.
gnc-180269
Domajnko Vilko, Dolenjska cesta
36, Ljubljana, diplomo Fakultete za
naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, št.
300, izdana leta 1984. gnf-180466
Domanjko Martina, Bodislavci 13, Mala
Nedelja, spričevalo o končani OŠ Bučkovci,
izdano leta 1975, izdano na ime Slekovec
Martina. gnu-180401
Dormiš Roman, Dol pri Borovnici 76,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani,
izdano leta 1982. gns-180353
Erbežnik Mateja, Dvorni trg 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4. letnika Izobraževalnega centra Miklošič
- smer upravno administrativni tehnik, izdano
leta 2000 in 2001. gnv-180225
Felc Matej, Štajngrova 7, Benedikt,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, avtoklepar, izdano leta 1998.
m-240
Filipič Andrej, Sketova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1988, 1989 in 1990. gnr-179929
Frangež Nataša, Prepolje 19, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 3. in 4. letnika
srednje družboslovne šole v Mariboru,
izdano leta 1985 in 1986. m-242
Franjga Danica, Knaﬂjev trg 3, Ribnica,
maturitetno spričevalo in spričevala 3. in
4. letnika Srednje zdravstvene šole Novo
mesto, izdano leta 1972 in 1973, izdano na
ime Čuka Danica. gnq-179930
Fras Katarina, Pivola 90, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1973.
m-205
Frelih Janez, Zg. Dobrava 23, Kamna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole kovinarske usmeritve
ISKRA Kranj, št. I/435, izdano leta 1991.
gnd-179893
Fric Marija, Tlake 22, Rogatec,
spričevalo Kmetijske šole Šentjur, izdano
leta 1995. gnx-179898
Fric Marija, Tlake 22, Rogatec,
spričevalo Srednje kmetijske šole Šentjur,
izdano leta 1994. gnh-180414
Fridauer Lidija, Nova vas 54A, Markovci,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
Maribor, smer kuhar, natakar, izdano leta
1995. m-220
Gacin Špela, Kalistrova ulica 6A,
Postojna, indeks, št. 18980419, Filozofska
fakulteta. gnl-180535
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Galun Tomaž, Stogovci 42, Ptujska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
1991. m-206
Gavrilović Andrej, Ilirska ulica 32,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi in
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
izdano leta 2003. gnx-180098
Glojnarič Darko, Golobinjek 12,
Podčetrtek, diplomo Srednje tehnične
šole maršala Tita, št. 05/158, izdana
1988 - skrajšani program obdelava kovin.
gnk-180236
Golavšek Jurij, Podvin 225, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
in tehniške šole za storitvene dejavnosti
- smer ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 2000 in 2001. gnc-180144
Gomilšek Zlatko, Trubarjeva 3, Krško,
preklic indeksa št. 08002569, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 2/2005. gni-180063
Gorišek
Bojan,
Goričane
45A,
Medvode, maturitetno spričevalo Srednje
elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1979. gnm-180059
Govže Vinko, OF 14, Izola - Isola,
maturitetno spričevalo ŠCZBP, izdano leta
1977. gnh-180014
Grahelj Jasmina, Prelog, Prečna pot
17, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Domžalah, izdano leta
1983. gnp-179956
Gregorc Štefka, Nove Loke 39/a,
Mozirje, indeks, Srednje šole za trgovinsko
dejavnost - smer ekonomsko komercialni
tehnik leto izdaje 1985. gnh-180464
Grmovšek Andrej, Trenja Gorica 17,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
od 1 do 3. letnika Srednje šole Litostroj.
gnj-180512
Hadžić Damir, Poljska pot 9, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1986. gni-180263
Haﬁzović Husein, Jezerski 252,
Bosanska
Krupa,
diplomo
Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
gnv-180150
Horvat Jasmina, Fokovci 47, Fokovci,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole
v Mariboru - vrtnarski tehnik, izdano leta
2004. m-212
Hribšek Ivan, Gubčeva 5, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnw-180174
Iglič Andreja, Vodmatska ulica 34,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gny-180272
Jaklič Blaž, Andol 1, Ortnek, spričevalo
o zaključnem izpitu in indeksa Srednje šole
Kočevje, izdano leta 1992 - zaključni izpit.
gny-180047
Jančič Dejan, Vukovski vrh 2, Zgornja
Kungota, spričevalo o končani OŠ Zg.
Kungota, izdano leta 1990. m-231
Jerman Andrej, Grajska cesta 25,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu
ZIK Črnomelj št. 114/EKT/2000, izdano leta
2000. gni-180238
Juvan Roman, Rimska cesta 9,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane. gnp-180281

Kardoš
Bernadka,
Lendavska
25/b, Murska Sobota, spričevalo 4. letnika
Gradbene tehnične šole, izdano leta
1979, izdano na ime Kisilak Bernadka.
gni-180413
Kastelic Marn Andreja, Velika Štanga 7,
Litija, diplomo in spričevalo 3. in 4. letnika
PTT srednješolskega centra v Ljubljani, na
ime Marn Andreja. gnq-180280
Kastelic Nataša, Šentvid pri Stični 173,
Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem
izpitu in indeks Srednje šole Josip Jurčič
Ivančna Gorica, izdano leta 1992, izdano
na ime Furjanič Nataša. gny-180226
Kek Robert, Pod Gozdom VI/6,
Grosuplje, diplomo Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, št. OBČ-I/161, leto
izdaje 1987. gno-180057
Kilman Mateja, H. Zidenška 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor, smer slaščičar, izdano leta 1991.
m-223
Klajderič Darko, Ul. Gorenjskega odreda
16, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje
kovinarske, strojne in metarulške šole
Maribor, dislucirana enota Ptuj. gng-180240
Klopčič Vozelj Sonja, Kolonija 1. maja
31, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gostinske šole v Zagorju, izdano
leta 1980, izdano na ime Klopčič Sonja.
gnw-180324
Kmetič Simon, Klek 39A, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje elektotehiška
in gostinska šola Zagorje ob Savi, izdano
leta 1995. gnu-180101
Kohek Erika, Ulica Matije Tomca 1,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Boris Kidrič v
Ljubljani, izdano leta 1983, izdano na ime
Jarc Erika. gnv-180450
Kolmanič
Cvetka,
Veličane
31,
Ivanjkovci, spričevalo 2. letnika poklicne
administrativne šole Ptuj, izdano na ime
Klemen Cvetka. gnp-180131
Komar Marko, Delavska pot 70, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo o končani OŠ Maksa
Durjava Maribor, izdano leta 1985. m-200
Koncilija Žiga, Parmova ulica 49,
Ljubljana, indeks, št. 18021168, Filozofska
fakulteta. gnc-180519
Kordiš Janko, Hrib-Loški Potok 86,
Loški Potok, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicna gradbena šola v Ljubljani, izdano
leta 1976. gnc-180069
Korže Silva, Sp. Sveča 4, Majšperk,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Ptuj, izdano na ime Cep
Silva. gne-180417
Košiček Mira, Stranska vas 51,
Žužemberk,
indeks,
št.
01004497,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-180005
Kovačič Marija, Birčna vas 47, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za farmacijo Ljubljana, enota
v Novem mestu, izdano leta 1987, izdano
na ime Kastelic Marija. gnm-180259
Krajnik Irena, Škerjančeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza
Levca, izdano leta 1980. gnp-179931
Kralj Jolanda, Koroška cesta 104,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce Maribor, izdano leta
1982. m-239
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Križnik Anica, Hrastje 50, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
in turistične šole v Celju, izdano leta 1980
in 1981. gny-180022
Lah Nataša, Opekarska 51, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 4. letnika Srednje zdravstvene šole
v Celju, izdano leta 1990, 1991, 1992 in
1993. gne-180142
Lavrič Branko, Željne 53A, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2., 3., 4. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1976, 1977, 1978,
1979. gne-180017
Leskovšek Zlatka, Gorenje Laknice 22,
Mokronog, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1982, izdano na
ime Borštnar Zlatka. gns-180478
Lorger Gregor, Prešernova 20, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Velenje, smer avtomehanik. gnu-180351
Madžarac Ljubomir, Koroška cesta
105, Maribor, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
kovinarske šole v Mariboru, izdano leta
1981. m-217
Majcenovič Stanko, Turški vrh 69, Zavrč,
spričevalo o zaključnem izpitu Sadjarsko
vinogradniške šole Svečina, izdano leta
1964. m-227
Malinič Matej, Maroltova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo,
izdano leta 2003. gnj-180162
Maričić Dušan, Humska 11, 42253
Bednja Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru,
poklic gradbeni delovodja, izdano leta
1979. gng-180244
Markič Dejan, Stranska pot I/1a,
Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
1999. gnw-180224
Marković Liljana, Ljubljanska 19B,
Maribor, diplomo o končani Gostinski šoli,
smer kuhar , izana leta 1991. m-241
Medved Frančiška, Drenovec 17,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije pedagoške smeri v Ljubljani,
izdano leta 1970, izdano na ime Krivic
Frančiška. gnj-180337
Medved Tatjana, Gortanova 11B, Rače,
indeks, št. 83026067, EPF Maribor. m-222
Miklič Darinka, Radomeljska cesta 5,
Kamnik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta
1982 in 1983. gnn-180483
Milić Dejan, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani. gnn-180433
Mlakar Maja, Ljubljanska cesta 40,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnd-179968
Mohorč Nika, Sorška ulica 3, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Upravno
administrativne šole v Kranju, izdano leta
1974 in 1975, izdano na ime Smolej Nika.
gnn-180358
Mok Katja, Ranca 22A, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1995,
1996 in 1997. m-233
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Nagode Karinka, Jakopičeva ulica
14, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra usmerjenega izobraževanja
Jesenice - ekonomski tehnik, izdano
leta 1984, izdano na ime Soklič Karinka.
gnf-179966
Novak Franc, Borovci 35, Markovci,
diplomo Strednje kovinarske , metalurške
in kmetijske šole Ptuj, izdana leta 1983.
m-214
Novak Vida, Rudniška ulica 9, Domžale,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol
Domžale, ekonomska srednje šola, izdano
leta 1982, izdano na ime Bensa Vida.
gnz-180521
Očko Mojca, Pot Celjskih grofov 6,
Rogatec, diplomo Poslovno komercialne
šole Celje, izdana leta 1985. gnn-180233
Pehar Robert, Ul. 8. februarja 23,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo
o zaključnem izpitu IKŠ TAM Maribor,
avtoklepar, izdano leta 1990. m-221
Peklar Božidar, Hrenca 18, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2003. m-213
Pernek Milena, Breg 2, Majšperk,
spričevalo OŠ Majšperk. gno-180132
Piskar Urška, Ul. Malči Beličeve 25,
Ljubljana, indeks, Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica. gnn-180033
Potočnik Gordan, Prežihova 13, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1999. gni-180188
Primec Jure, Žabarjeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tehniških strok in osebnih storitev
v Ljubljani, izdano leta 1993 in 1994.
gne-180042
Pristovnik Marjana, Vojkova 12, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje, izdano leta 1974. gnx-180073
Ratek Kristijan, Pernica 25, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1994. m-215
Rojs Simona, Zavrstnik 20, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole, izdano na ime Anžur
Simona. gnw-180528
Ruparčič Miha, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, indeks, Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani. gnj-180266
Ruparčič Miha, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 1992. gnk-180265
Rus Ludvik, Zalog pod Sv. Trojico 20,
Dob, spričevalo 3. in 4.letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1983
in 1984. gns-179928
Schlamberger Nika, Kaminova ulica
6, Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje šole za družboslovje in splošno
kulturo v Ljubljani. gnt-180277
Selinšek Matjaž, Kardeljeva 77,
Maribor, zaključno spričevalo Živilske šole
v Mariboru, izdano leta 1994. m-207
Sevšek Andreja, Gorica 63, Oplotnica,
diplomo Višje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdana leta 1989. m-218
Sevšek Andreja, Gorica 63, Oplotnica,
indeks, izdala Višja medicinska šola v
Ljubljani. m-219
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Simič Radojka, Partizanska 14,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika III.
gimnazije Maribor, izdano leta 1991 in
1992. m-235
Smole Jože, Šmiklavž 15/c, 3202
Ljubečna, indeks, št. 71040217, izdala
Biotehnična
fakulteta
v
Ljubljani.
gnl-180285
Solomun Denis, Na gradu 9, Prestranek,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
naravoslovne šole v Postojni - obdelovalec
kovin. gnb-179974
Sorč Nevenka, Kidrčeva 2, Laško,
diplomo Višje upravne šole v Ljubljani,
izdana leta 1978. gnh-180189
Spindler
Matej,
Levstikova
20,
Slovenska Bistrica, diplomo Fakultete za
družbene vede v Kranju, izdana leta 1996.
gns-180232
Stanič Mojca, Bate 1, Grgar, indeks, št.
11270120247, Lampret Consulting d.o.o..
gni-180138
Stošicki Marko, Pod gozdom 13, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacijo v
Ljubljani, izdano leta 1997. gne-180267
Šef Lucija, Ljubljanska 80, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Rudolfa Maistra, smer trgovec.
gng-180115
Škrlj Richter Maja, Omahnova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za trgovinsko dejavnost
Ljubljana, izdano leta 1989, izdano na ime
Ložar - Škrlj Richter Maja. gnq-180484
Šorli Domen, Pajkova 29, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Miloša
Zidanška Maribor, izdano leta 1977 in
1978. m-225
Štraus Ivan, Ul. Frana Kovačiča 17,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Jarenina,
izdano leta 1982. m-238
Štubler Robert, Doberna 5B, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o končani OŠ Doberna,
izdano leta 1984. gnc-180094
Tacinger Barbara, Lešje 30, Majšperk,
indeks, št. 31240149, Fakulteta za
farmacijo. gnd-180268
Tavčman Miroslav, Dobja vas 178A,
Ravne na Koroškem, spričevalo 3. letnika
Srednje strojno kovinarske šole Ravne na
Koroškem, izdano leta 1995. gnq-180505
Terčič Ivan, Podsabotin 43, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole za avtomehanika na TŠC, izdano leta
1972. gnh-180239
Tičar Iztok, Fram 163, Fram, spričevalo
3.in 4. letnika SKSMŠ v Mariboru, izdano
leta 1996 in 1997. m-202
Tramšek Andrejka, Sv. Florijan 88,
Rogaška Slatina, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Celje, izdano leta
1993. gnf-180416
Tratnik Marija, Zagolič 19, Col,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
za kemijo, metarulgijo in papirništvo tehniška kemijske šola, izdano leta 1981.
gnx-180023
Tratnjek Matej, Andrenci 49, Cerkvenjak,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1997. m-203
Uran Nevenka, Gradišče pri Vojniku
3B, Vojnik, spričevalo 3. letnika Srednje

Stran

1498 /

Št.

17-18 / 25. 2. 2005

ekonomske šole Maribor, izdano leta
1975, izdano na ime Vertovšek Nevenka.
gnf-180041
Vaš Darko, Ob gozdu 10, Maribor,
diplomo Gradbene srednje šole, št.
1545-309/IV-89, izdana leta 1989. m-211
Verdinek Marija, Sv. Vid 41, Vuzenica,
diplomo Srednje šole Edvarda Kardelja
Slovenj Gradec, leto izdaje 1985, izdano
na Pušnik Marija. gnb-180120
Vidovič Silvo, Sp. Velovlek 42, Ptuj,
zaključno spričevalo Strojne šole v Ptuju,
šolsko leto 1995/96. gne-179917
Vodopivc Roman, Armeško 44A,
Brestanica, diplomo SŠ Krško, za poklic
elektrikar energetik, leto izdaje 1984.
gnj-180137
Vogler Gregor, Legenska cesta 17,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika
Srednje gostinske šole. gnz-180421
Vranešič
Simona,
Šmarjeta
14,
Šmarješke Toplice, spričevalo 4. letnika
Kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano
leta 2001. gnt-180227
Vučko Vladimir, Maistrova ulica 10,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Kamniku, izdano leta 1996.
gnt-180352
Zebec Mira, Turški vrh 51, Zavrč,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1983, izdano na ime Težak Mira.
gnk-180136
Zemljak Marjetka, Konjsko 17, Boštanj,
letno spričevalo Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje, šolsko leto 1994/95 - smer
kuhar. gnj-180237
Zupančič Jože, Zagorica 57, Veliki
Gaber, diplomo Srednje družboslovne
in kovinarske usmeritve Ivančna Gorica,
izdana leta 1987. gng-179890
Žabič Mile, Zg. Škoﬁje 96, Škoﬁje,
spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča,
izdano leta 1985. gnc-179894
Žižek Maja, Borštnikova 5, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1993
in 1994. m-232
Žunter Katarina, Trg 4. aprila 11,
Mežica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1993, 1994. gnd-180518
Žurga Renato, Cesta 4. maja 21,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja tehniška in naravoslovna šola
Postojna, izdano leta 1992. gnu-180301

Ostali preklici
Abramovič Anja, Cesta 15. aprila
7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01001339, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnf-179891
Adrovič Damir, Vrhpolje 181, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19407681,
Ekonomska fakulteta. gny-180397
Banjglav Albin, Opekarniška 12C, Celje,
certiﬁkat za prevoz nevarnih snovi št.
017773, izdan 23.11.2002 MNZ. m-237
Bauman Peter, Borova vas 25, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41200096,
Medicinska fakulteta. gng-180515
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Bećaj Dine, Kabaš Has, Srbija in Črna
Gora, dovolenje za delo, št. 99289948389.
gnq-180180
Bergauer Samo, Ul. Janka Serneca 40,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 28609,
Visoke upravne šole Ljubljana. m-226
Bole Urša, Zelena pot 26, Ljubljana,
izkaz OŠ Majde Vrhovnik. gnq-180530
Brglez Tina, Pod Grčno 16, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnx-180423
Bukovec Janez, Kobilje 135, Kobilje,
delovno knjižico, zap. št. 4418, ser. št.
765743, izdala UE Lendava. gnj-180462
Cempre Marija, Blatna Brezovica 3,
Vrhnika, delovno knjižico. gnp-179881
Čahuk Robert, Križevci 181, Križevci
pri Ljutomeru, delovno knjižico, ser. št.
0282454, izdala UE Murska Sobota.
gnf-179916
Čermelj-Podgornik Martina, Vrtovin 24,
Črniče, delovno knjižico. gnc-180019
Čermelj Viljem, Budanje 17A, Vipava,
delovno knjižico. gnc-180169
Degenek Marko, Mašera Spašičeva
ulica 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
26105188, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnr-180004
Dolenc Božo, Prežihova ulica 19,
Domžale, delovno knjižico. gnm-179909
Dorič Miran s.p. - Avtoprevozništvo,
Pretrež 43, Laporje, nacionalno licenco za
vozilo M.A.N. 19.342FLSBL, reg. oznaka
MB V5 - 430. gny-179972
Furek Andrej, Košaški dol 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 17964, Visoka
upravna šola Maribor. m-236
Germek Ciril, Gradnikove brigade
51, Nova Gorica, delovno knjižico.
gng-180415
Habinc Marija, Topole 23, Rogaška
Slatina, delovno knjižico. gnk-180011
Hajdarovič Vesna, Kropa 132, Kropa,
študentsko izkaznico, št. 01078833,
Pedagoška fakulteta. gne-180242
Hasaj Matej, Podrgrajsovo 2, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41950075,
Medicinska fakulteta. gnv-180350
Hočevar Mateja, Fochova ulica 11,
Maribor, delovno knjižico,št. 14866. m-209
Hočevar Tomaž, Ambrus 29/a, Grosuplje,
delovno knjižico. gny-180147
Hodžić
Merima,
Ulica
Hermana
Potočnika 9, Ljubljana, delovno knjižico.
gny-179922
Hribšek Ivan, Gubčeva 7, Krško,
delovno knjižico, reg. št. 9710, izdala UE
Krško. gnr-179954
Huterer Andrej, Gorazdova ulica
17, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdala Ministrstvo za
šolstvo in šport, leta 2001. gnw-179949
Ilić Davor, Tržaška cesta 20, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-180493
Iršič Ludvik s.p., Dobrova 54, Slovenske
Konjice, izvoda nacionalne licence št. 9323
za vozilo Volkswagen LT 55TD, z reg.
oznako CE 21-64R. gnq-180105
Ivančič stanislav, Medvedce 8, Majšperk,
delovno knjižico. gng-180015
Jerman Marko, Martina Krpana ulica
6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
23020039, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnt-180102

Jesenovec Domen, Cesta na polju
14, Vrhnika, študentsko izkaznico, št.
63010049, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnm-180509
Kardoš Simon, Tešanovci 27, Moravske
Toplice, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska
Šola v Murski Soboti. gni-179888
Kastelic Tadeja, Gorenje Polje 13,
Straža, študentsko izkaznico, št. 43200297,
Akademija za glasbo. gnw-180503
Kepa Martin s.p., Ježce 2, Šmartno pri
Litiji, izvod nacionalne licence št. 9263,
za vozili MAN LJ 08-01M in LJ X3-290,
z veljavnostjo od 1.2.2000 do 1.2.2005.
gnh-180114
Kobilica Nina, Morje 140, Fram,
študentsko izkaznico, št. 41970059,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh-180289
Kokalj Aleš, Rojska cesta 9, Domžale,
delovno knjižico. gnv-180529
Koren Franka, Malo Polje 10, Col,
študentsko izkaznico, št. 21017739, FDV.
gnm-180134
Kosi Cecilija, Ponoviče 10, Sava, delnice
št. 022224, 022225 in 022226, izdal KRS
Velenje d.d.. gnz-180171
Košec Robert, Štekličeva 14, Ljubečna
3202, delovno knjižico. gnf-180491
Kovač Danijel, Juša Kramarja 26,
Črenšovci, študentsko izkaznico, št.
20202592, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gns-180153
Krajšek Jože s.p., Pirešica 21A, Velenje,
izvod licence skupnosti št. 2476 za vozilo
TAM 190T15-BK, z reg. št. CE 47-00R, z
veljavnostjo do 23.4.2004, izdana pri OZS.
gnq-180080
Leskovšek Ivana, Trubarjeva 20, Celje,
izkaznico vojnega veterana, št. 1326.
gnn-180333
Mali Klavdija, Leše 1, Sava, študentsko
izkaznico, št. 18040192, Filozofska fakulteta.
gny-179947
Neubert Suzana, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-179938
Očkerl Kristjan, Ulica Hermana Potočnika
21, Ljubljana, vozno karto, št. 2526 s 100%
popustom, izdal LPP. gnj-180187
Ogrin Žiga, Zikova 2, Kamnik, študentsko
izkaznico, št. 28010417, Fakulteta za
matematiko in ﬁziko. gnx-180498
Pehan Vesna, Prušnikova ulica 52,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 21017404,
FDV. gnp-180481
Piciga Jelka Tea, Ob Sotočju 16,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19730381, Ekonomska fakulteta - enota
Postojna. gnr-180204
Pinterič Stanislav, Grogova ulica 16,
Maribor, delovno knjižico, št. 11629. m-201
Podgornik Stane, Svržnjakova 9, Ptuj,
delovno knjižico. gnd-180018
Pomelnikov Izolda, Rožnik 3, Ankaran Ankarano, delovno knjižico. gnt-180402
Prešern Anton, Kovača vas 69, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18011094,
Filozofska fakulteta. gnv-180500
Pugelj Andrej, Kandijska cesta 47, Novo
mesto, delovno knjižico. gnb-180245
Rakovec Marjan, Spodnje Duplje 1,
Duplje, delovno knjižico. gnl-180235
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska
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55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico delavca Blaževič Ratimira, zap.
št. 1421, izdano dne 2. 4. 2002 in službeno
izkaznico delavca Mastnak Alojza, zap. št.
1544, izdano dne 2. 4. 2004. Ob-5318/05
Sabo Aleksander, Hotiza Ložič 13,
Lendava - Lendva, vozno karto, št. 538,
izdal LPP. gne-180217
Sikili Andrej, Gimnazijska 15/b, Trbovlje,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Trbovlje. gne-179892
Sočič Jože, Lendavska 43A, Murska
Sobota, vozno karto, št. 910. gns-180228
Subašić Muhidin, Celovška 264,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-180151
Škulj Giromi Mira, Karlovica 13, Velike
Lašče, delovno knjižico. gnv-180075
Tesarstvo HUDEVRNIK d.o.o., Gornji
Dolič 56, Mislinja, licence za mednarodni

Št.

prevoz blaga v cestnem prometu št.
GE000296/02026, za vozilo SCANIA
R143MA 4x2L, reg. oznake SG 47-23A.
gng-180040
TIB TRANSPORT d.d., Šercerjeva 17,
Ilirska Bistrica, izvoda nacionalne licence
G1000567 in licence skupnosti za vozilo z
reg. številko KP TIB 817. gnp-180031
Toplak Aleš, Gočova 39, Sv.trojica v
Slov.goricah, izkaz OŠ Trojica od 1.-7.
razreda. m-234
TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES
s.p., Tkalska 3/b, Celje, dovolilnice za
Belorusijo, št. 112/01, št. 850102, koda
E054062, št. 850790, koda E054750,
dovolilnice za Ukrajino, 804/01, št. 287427,
koda E034428, št. 288714, koda E078714,
št. 289624 koda E082776. gns-180432
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Stran

1499

TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES
s.p., Tkalska 3/b, Celje, dovolinico za Rusijo
643/01, št. 424092 koda E040292, št 424861
koda E041060, št. 424862 koda E041061,
št. 425848 koda E042048, št. 426511 koda
E080411. gnl-180510
Vegrovc Jasna, Savinjska cesta 10,
Žalec, študentsko izkaznico, št. 20201301,
Pravna fakulteta Ljubljana. gnf-180241
Vidič Tereza, Gradnikova 18, Kanal,
študentsko izkaznico, št. 41040023,
Medicinska fakulteta. gne-180517
Vrečko Tina, Spodnji Hotič 27A, Litija,
študentsko izkaznico, št. 18990669,
Filozofska fakulteta. gnb-180095
Vuković Klavdija, Trata I/8, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 41040025,
Medicinska fakuleta. gnf-180516
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PRIPOROČAMO

Zakon o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1)
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Miha Kunstlerja
Novi Zakon o varnosti cestnega prometa je sopotnik novega Zakona o prekrških. Oba
zakona sta začela veljati 1. januarja 2005. Uvedba glob za prekrške, kaznovanje za
prekrške po hitrem postopku, nove pristojnosti občinskih ali mestnih redarjev, ki ne bodo
nadzorovali le mirujočega prometa, temveč tudi promet na območjih za pešce, urejali
promet na območjih umirjenega prometa in smeli zahtevati tudi vozniško in prometno
dovoljenje, kakor tudi strožje kazni za kršitev prometnih predpisov, so dovolj tehtni razlogi,
da bo treba poznati določbe novega Zakona o varnosti cestnega prometa.
V uvodnih pojasnilih inšpektorja Generalne policijske uprave obsežno razlagata
posamezne zakonske določbe in še posebej opozarjata na nove zakonske rešitve. Njuna
opozorila, da je na primer obračanje na delu ceste, kjer bi bilo to nevarno, prepovedano, da
je v zakonu natačneje opredeljena prednost v križišču, saj vključuje tudi kolesarske steze in
pasove za avtobusni promet, navodila, kako je treba ravnati ob prometni nesreči, in mnoga
druga bodo vsekakor v pomoč pri razumevanju posameznih zakonskih členov.
Knjigo zaključuje obširno stvarno kazalo, ki bo gotovo olajšalo iskanje posameznih členov.
Predpisane kazni pa so objavljene v polkrepkem tisku, kar zagotavlja večjo preglednost
obsežnega zakona.

– 261201 broširana izdaja

4500 SIT z DDV

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
Z ALOŽBA

Žepna izdaja brez uvodnih pojasnil in stvarnega kazala, v velikosti 8×12 cm.

990 SIT z DDV

– 261231 žepna izdaja
Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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