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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-5803/05
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica
Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska cesta 33, 2270 Ormož, tel. 741-51-00, faks
741-52-00.
3. Datum izbire: 14. 1. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano po naslednjih sklopih:
Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Ormož, Ptujska c. 33, Ormož.
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
2. sklop: presno meso: junjetina, svinjina, teletina, drobovina,
3. sklop: presno meso: perutnina,
4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega, govejega in telečjega mesa,
5. sklop: mesni izdelki iz piščančjega in
puranjega mesa,
6. sklop: mleko, mlečni izdelki,
7. sklop: vloženo sadje,
8. sklop: vložena zelenjava,
9. sklop: zamrznjena zelenjava,
10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in
ostali zamrznjeni izdelki,
11. sklop: testenine in različne jušne zakuhe,
12. sklop: moke,
13. sklop: olja in maščobna živila,
14. sklop: jajca,
15. sklop: sadni sirupi, sokovi in brezalkoholne pijače,
16. sklop: čaji,
17. sklop: splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbe za posamezni sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo: PPS
– Ptujske pekarne in slaščičarne, Rogozni-
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ška c. 2, Ptuj in kruh – pecivo Maribor, Ul. J.
Flander 2, Maribor;
2. sklop: presno meso: junjetina, svinjina, teletina, drobovina: Podplatnik d.o.o.,
Kerenčičev trg 7, Ormož, Košaki, Tovarna
mesnih izdelkov, Oreško nabrežje 1, Maribor;
3. sklop: presno meso: perutnina: Pivka
perutninarstvo d.d. Neverke 30, Košana in
MIR Mesna industrija Radgona d.d., Lackova ulica 22, Gornja Radgona;
4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega, govejega in telečjega mesa: Podplatnik d.o.o.,
Kerenčičev trg 7, Ormož in MIR Mesna industrija Radogna d.d., Lackova ulica 22,
Gornja Radgona;
5. sklop: mesni izdelki iz piščančjega in
puranjega mesa: Košaki, Tovarna mesnih
izdelkov, Oreško nabrežje 1, Maribor;
6. sklop: mleko, mlečni izdelki: Pomurske mlekarne, d.d. Industrijska 10, Murska
Sobota in Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, Vipava;
7. sklop: vloženo sadje: Era SV d.o.o.,
Ob Dravi 3 a, Ptuj in Mercator SVS;
8. sklop: vložena zelenjava: Era SV
d.o.o., Ob Dravi 3 a, Ptuj in Mercator SVS,
Rogozniška cesta 8, Ptuj;
9. sklop: zamrznjena zelenjava: Brumec
– Ručigaj d.o.o. Testenova 55, Mengeš;
10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in
ostali zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska cesta 442, Ljubljana in
Mercator SVS, Rogozniška cesta 8, Ptuj;
11. sklop: testenine in različne jušne zakuhe: Era SV d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj in Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442,
Ljubljana;
12. sklop: moke: Era SV d.o.o., Ob Dravi 3 a, Ptuj in Mercator SVS, Rogozniška
cesta 8, Ptuj;
13. sklop: olja in maščobna živila: Era SV
d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj in Mercator SVS,
Rogozniška cesta 8, Ptuj;
14. sklop: jajca: Kmetija Marije in Mirka
Kaučič, Gornji Ivanjci 21, Sp. Ivanjci in Galina d.o.o., Svenškova 44, Maribor;
15. sklop: sadni sirupi, sokovi in brezalkoholne pijače: Mercator SVS, d.d. Rogozniška cesta 8, Ptuj Era SV d.o.o., Ob Dravi
3 a, Ptuj;
16. sklop: čaji: Mogota, Cesta v Trnovlje
7, Celje in Era SV d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj;
17. sklop: splošno prehrambeno blago:
Era SV d.o.o., Ob Dravi 3 a, Ptuj in Mercator
SVS, Rogozniška cesta 8, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
2.101.663,55 SIT,
2. sklop: presno meso: junjetina, svinjina,
teletina, drobovina: 10,036.563,57 SIT,
3. sklop: presno meso: perutnina:
4,262.954,15 SIT,
4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega,
govejega in telečjega mesa: 1,841.038,85
SIT,
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5. sklop: mesni izdelki iz piščančjega in
puranjega mesa: 340.690 SIT,
6. sklop:
mleko,
mlečni
izdelki:
4,451.079,58 SIT,
7. sklop: vloženo sadje: 146.372,25 SIT,
8. sklop: vložena zelenjava: 439.924,62
SIT,
9. sklop:
zamrznjena
zelenjava:
1,542.875,43 SIT,
10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in
ostali zamrznjeni izdelki: 461.714,33 SIT,
11. sklop: testenine in različne jušne zakuhe: 414.292,06 SIT,
12. sklop: moke: 418.686,96 SIT,
13. sklop: olja in maščobna živila:
1,727.276,60 SIT,
14. sklop: jajca: 516.905 SIT,
15. sklop: sadni sirupi, sokovi in brezalkoholne pijače: 1,752.714,14 SIT,
16. sklop: čaji: 507.150,70 SIT,
17. sklop: splošno prehrambeno blago:
4,142.838,92 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
2,432.562,32 SIT, 2,101.663,55 SIT,
2. sklop: presno meso: junjetina, svinjina, teletina, drobovina: 14,018.883,55 SIT,
10,036.563,57 SIT,
3. sklop: presno meso: perutnina:
5,515.109,30 SIT, 4,262.954,15 SIT,
4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega, govejega in telečjega mesa: 2,329.484,20 SIT,
1,841.038,85 SIT,
5. sklop: mesni izdelki iz piščančjega in
puranjega mesa: 340.690 SIT,
6. sklop:
mleko,
mlečni
izdelki:
5,830.646,24 SIT, 4,451.079,58 SIT,
7. sklop: vloženo sadje: 165.807,53 SIT,
146.372,25 SIT
8. sklop: vložena zelenjava: 477.472,90
SIT, 439.415,69 SIT,
9. sklop:
zamrznjena
zelenjava:
1,542.875,43 SIT,
10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in
ostali zamrznjeni izdelki: 506.264,94 SIT,
461.714,33 SIT,
11. sklop: testenine in različne jušne zakuhe: 418.264,69 SIT, 414.292,06 SIT,
12. sklop: moke: 2.538.472,18 SIT,
418.686,96 SIT,
13. sklop: olja in maščobna živila:
2,074.480,81 SIT, 1,727.276,60 SIT,
14. sklop: jajca: 581.136,85 SIT, 516.905
SIT,
15. sklop: sadni sirupi, sokovi in brezalkoholne pijače: 1,999.017,02 SIT,
1,752.714,14 SIT,
16. sklop:
čaji:
738.924,92
SIT,
507.150,70 SIT,
17. sklop: splošno prehrambeno blago:
4,473.047,90 SIT, 4,142.838,92 SIT.

Stran

1682 /

Št.

20-21 / 4. 3. 2005

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 4. 11. 2002,
Ob-80392.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 2. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Ormož

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 404-08-30/2005-5
Ob-6127/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat in Dušan Cirar, vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_naročila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 10/2005-ODP.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
čistilni in toaletni material v skupni okvirni
vrednosti 303,320.000 SIT brez DDV:
– sklop I: sredstva za kuhinje ca.
87,656.000 SIT,
– sklop II: sredstva za objektno higieno
in pranje vozil ca. 42,339.200 SIT,
– sklop III: sredstva za pranje v pralnicah
ca. 5,059.200 SIT,
– sklop IV: pripomočki za vzdrževanje
higiene ca. 100,510.400 SIT,
– sklop V: higienska papirna konfekcija
ca. 67,755.200 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: marec 2005–april 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop I
2) Vrsta in obseg: sredstva za kuhinje za
obdobje dveh let.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): ca.
87,656.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: marec
2005–april 2005.
Sklop II
2) Vrsta in obseg: sredstva za objektno
higieno in pranje vozil za obdobje dveh let.
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3) Ocenjeni stroški (brez DDV): ca.
42,339.200 SIT.
4) Predvideni datum začetka: marec
2005–april 2005.
Sklop III
2) Vrsta in obseg: sredstva za pranje v
pralnicah za obdobje dveh let.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): ca.
5,059.200 SIT.
4) Predvideni datum začetka: marec
2005–april 2005.
Sklop IV
2) Vrsta in obseg: pripomočki za vzdrževanje higiene za obdobje dveh let.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): ca.
100,510.400 SIT.
4) Predvideni datum začetka: marec
2005–april 2005.
Sklop V
2) Vrsta in obseg: higienska papirna konfekcija za obdobje dveh let.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): ca.
67,755.200 SIT.
4) Predvideni datum začetka: marec
2005–april 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-30/2005.
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: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 364
Ob-6157/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Osterman,
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-25-00, faks 01/582-25-50,
elektronska pošta: mail@LPP.si, internetni
naslov: www.jh-lj.si/lpp.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup avtobusov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 34.12.11.00-2, dodatni predmeti:
34.12.12.00-3,
34.12.14.00-5,
34.12.20.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
dobava 17 avtobusov, in sicer:
– 11 zgibnih nizkopodnih mestnih avtobusov,
– 5 enojnih avtobusov za linijske in turistične prevoze,
– 1 turistični avtobus.
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: 28. 2. 2005.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Ob-6374/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, kontaktna oseba: Doroteja
Kramberger, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljublja-

na, Slovenija, tel. +386/1/543-82-71, faks
+386/1/543-82-72,
elektronska
pošta:
dora.kramberger@ztm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-B-01/5.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.14.16.12-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
52.300 kosov vrečk za kri – 200,000.000
SIT brez DDV.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 31. 3. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-B-01/5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

Gradnje
Ob-5979/05
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: Srečko Trunkelj, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-01,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja parnega kotla v
TOŠ.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.12.30.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: zamenjava
obstoječega parnega kotla z novim.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka
8. 4. 2005; gradnje 1. 7. 2005.
II.7) Datum zaključka: 28. 12. 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo po izstavljenih situacijah v roku najmanj 30 dni od datuma prejema situacije v
vložišču naročnika.
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: 24. 2. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-6364/05
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
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– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Franc Bobnar, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt Primorska, Črni kal, Slovenija,
tel. 05/615-44-02, faks 05/659-00-48, elektronska pošta: Franc.Bobnar@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: navezava Luke Koper na AC
– 1. faza – gradnja.
II.2) Kraj izvedbe: Luka Koper.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: navezava
Luke Koper na AC – 1. faza – gradnja:
Sklop I: vpadnice – 1. faza, ki obsega:
– Bertoško vpadnico z rondojem Bertoki,
v dolžini 1.035 m,
– del Ankaranske vpadnice od rondoja
Bertoki do rondoja »CČN« (Centralna čistilna naprava), v dolžini 650 m (brez viadukta
Boniﬁka),
– povezovalno cesto od vključno rondoja »CČN« do rondoja Rižana, v dolžini
650 m,
– štiripasovnico v luko Koper, vključno z
rondojem Rižana, v dolžini 240 m,
– vodnogospodarske ureditve (regulacije
in zadrževalne bazene),
– prepuste, izvedbo prestavitve in zaščito komunalne infrastrukture (meteorna in
fekalna kanalizacija,vodovod, elektroenergetski vodi, telekomunikacijski vodi, javna
razsvetljava),
– izvedbo prometne opreme, krajinska
ureditev.
Sklop II: izvedba objektov, ki obsega:
– viadukt boniﬁka, dolžine 550 m.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
7.300,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 5. 2005,
– gradnje: 1. 9. 2005.
II.9) Drugi podatki: razpis za oddajo del
za sklop I. in II. bo predvidoma v mesecu
maju 2005, oddaja del za navedena sklopa
pa bo predvidoma v mesecu avgustu 2005.
Gradnja sklopa I. se bo pričela predvidoma
v mesecu septembru 2005, sklopa II. pa
predvidoma v mesecu decembru 2005 z
naslednjimi izvedbenimi roki: sklop I – vpadnice 24 mesecev, sklop II – viadukt Boniﬁka
20 mesecev.
Sklop št. I
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.26-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 502.
2) Vrsta in obseg: sklop I: vpadnice – 1.
faza, ki obsega:
– Bertoško vpadnico z rondojem Bertoki,
v dolžini 1.035 m,
– del Ankaranske vpadnice od rondoja
Bertoki do rondoja »CČN« (Centralna čistilna naprava), v dolžini 650 m (brez viadukta
Boniﬁka),
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– povezovalno cesto od vključno rondoja »CČN« do rondoja Rižana, v dolžini
650 m,
– štiripasovnico v Luko Koper, vključno z
rondojem Rižana, v dolžini 240 m,
– vodnogospodarske ureditve (regulacije
in zadrževalne bazene),
– prepuste, izvedbo prestavitve in zaščito komunalne infrastrukture (meteorna in
fekalna kanalizacija, vodovod, elektroenergetski vodi, telekomunikacijski vodi, javna
razsvetljava),
– izvedbo prometne opreme, krajinska
ureditev.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
5.500,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 9. 2005.
5) Datum zaključka: 24 mesecev.
Sklop št. II
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.20-9.
2) Vrsta in obseg: sklop II: izvedba objektov, ki obsega:
– viadukt Boniﬁka, dolžine 550 m.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
1.800,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 5. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 12. 2005.
5) Datum zaključka: 20 mesecev.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00081.
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: 25. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-6365/05
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 Rubunič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd.-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Bobnar, univ. dipl. inž. grad., AC
projekt Primorska, Črni kal, Slovenija, tel.
05/615-44-02, faks 05/659-00-48, elektronska pošta: Franc.bobnar@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: HC Koper–Izola:
1) razpis: I. sklop: trasa HC in sklop II.
premostitveni objekti,
2) razpis: predor Markovec – gradbeni
del.
II.2) Kraj izvedbe: HC Koper–Izola.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110-3, dodati predmeti: 45221200-4,
45221240-6.
II.4) Vrsta in obseg gradnje:
1) razpis: trasa HC in premostitveni
objekti; sklop I: trasa HC, sklop II: premostitveni objekti: nadhod 4-1, nadvoz
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4-2, most 5-1 in 5-2, podhod 3-1, podvozi
3-2, 3-3,3-4, 3-5;
2) razpis: predor Markovec – gradbeni del.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
Med 5.400,000.000 SIT za sklop I. in II.
– 1. razpis.
Med 14.600,000.000 SIT za predor Markovec – 2. razpis.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: oktober 2005,
– gradnje: marec 2006.
II.7) Datum zaključka: marec 2009.
II.9) Drugi podatki: razpisa za oddajo del
pod točko 1 in 2 bosta predvidoma v mesecu oktobru 2005; oddaja del pa bo predvidoma v mesecu februarju 2006; gradnja
sklopa I. in gradnja predora Markovec se bo
pričela predvidoma v mesecu marcu 2006;
gradnja sklopa II. premostitveni objekti pa
predvidoma v mesecu juniju 2006 z naslednjimi roki:
1. razpis – sklop I: trasa HC 36 mesecev; sklop II: nadhod in nadvoz po 10 mesecev; mostova, podhod in podvozi po 6
mesecev;
2. razpis – predor Markovec gradbeni del
32 mesecev.
Sklop št. I – trasa HC
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110-3.
2) Vrsta in obseg: 1) razpis – sklop I.:
trasa HC.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
4.000,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: oktober 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: marec 2006.
5) Datum zaključka: marec 2009.
Sklop št. II – premostitveni objekti
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221200-4.
2) Vrsta in obseg: premostitveni objekti:
nadhod 4-1, nadvoz 4-2, most 5-1 in 5-2,
podhod 3-1, podvozi 3-2, 3-3,3-4, 3-5.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
1.400,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: oktober 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: junij 2006.
5) Datum zaključka:
Sklop II: za nadhod in nadvoz po 10 mesecev; za mostova, podhod in podvozov po
6 mesecev.
Drugi razpis:
Sklop št. I – predor Markovec
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221240-6.
2) Vrsta in obseg: 2. razpis: predor Markovec – gradbeni del.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
14.600,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: oktober 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: marec 2006.
5) Datum zaključka: sklop I: predor Markovec – 32 mesecev.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 93/2005.
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: 25. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Storitve
Ob-6026/05
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: Stanislav Žagar, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-13-551, faks 02/33-27-661, elektronska pošta: info@snaga-mb.si, internetni naslov: http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevzem blata – mulja iz
čistilne naprave komunalnih odpadnih vod
centralne čistilne naprave Maribor.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: blato – mulj iz čistilne naprave komunalnih
vod količine ca. 12.000 Mg/a.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 07/05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-6189/05
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: Branko Kosi, Nasipna
ulica 64, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-13-551, faks 02/33-27-661, elektronska pošta: info@snaga-mb.si, internetni naslov: http://www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevzem in odstranjevanje
nenevarnih odpadkov.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nenevarni odpadki v letni količini ca. 45.000
Mg/a.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 10/05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Št. 404-08-72/2005-1
Ob-6125/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi: Boštjan Purkat in Dušan
Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-75, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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01/471-25-86, 01/471-23-48, 01/471-23-43,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 7/2005-ODP.
II.2.3) Kategorija storitve: 1A.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme, čiščenje lamelnih zaves in jogi vzmetnic v skupni vrednosti
ca. 375,000.000 SIT brez DDV za obdobje
dveh let:
1. sklop: pranje, kemično čiščenje in
drobna popravila opreme ca. 360,000.000
SIT,
2. sklop: čiščenje lamelnih zaves ca.
4,000.000 SIT,
3. sklop: čiščenje jogi vzmetnic ca.
11,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: marec – april 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme za obdobje
dveh let.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): ca.
360,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: marec
– april 2005.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: čiščenje lamelnih zaves za obdobje dveh let.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): ca.
4,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: marec
– april 2005.
Sklop št. 3
2) Vrsta in obseg: čiščenje jogi vzmetnic
za obdobje dveh let.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): ca.
11,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: marec
– april 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-72/2005.
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: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-15/2005-22
Ob-6126/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.

I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 31/2005-ODP čiščenje.
II.2.3) Kategorija storitve I A/14.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: čiščenje objektov MORS na območju Republike Slovenije, za predvidoma obdobje
24 mesecev.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: marec 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-15/2005-22.
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: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/05
Ob-6371/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Angel Polajnko, univ. dipl.
inž. grad., AC Projekt 1 SV Slovenija, Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-32-10, faks 02/234-32-25, elektronska pošta: Angel.Polajnko@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00071.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
PGD, PZI, PZR AC odsek Beltinci–Pince,
pododsek Beltinci–Lendava:
1. vključitev trase AC v predhodni odsek
– 400 m;
2. trasa AC – 17200 m;
3. priključki:
– Gančani – 1 kom,
– Turnišče – 1 kom;
4. počivališče:
– Dolinsko – sever – 1 kom,
– Dolinsko – jug – 1 kom;
5. cestninska postaja:
– cestninska postaja Banuta – 1 kom;
6. deviacije poljskih poti – 24,2 km;
7. deviacije poljskih poti, lokalnih in regionalnih cest – 6,4 km:
– deviacije poljskih poti, lokalnih in regionalnih cest: skupaj 6320;
8. premostitveni objekti – 46 kom;
9. cevni prepusti – 46 kom;
10. projekt prometne ureditve avtoceste
in priključkov – 17,2 km;
11. projekt prometne ureditve navezave
prehodnega odseka – 0,4 km;
12. projekt prometne ureditve kategoriziranih cest – 6,32 km;
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13. regulacije in odvodni jarki 0813-1,7-1
do 0813-1,7-8 – 4,4 km;
14. odvodnjavanje meteornih voda s cest
– 17,2 km;
15. objekti za čiščenje meteornih voda s
cest – 7 kom;
16. objekti za ponikanje meteornih voda
s cest – 2 kom;
17. ureditev komunalnih vodov – avtoceste, počivališča in CP – 22 kom;
18. zbirna karta komunalnih vodov -obstoječih in prestavitev – 17,2 km;
19. katastrski elaborat – 17,2 km;
20. krajinska ureditev – 17,2 km;
21. geološko geomehanski elaborat:
– za cesto – 1 kom,
– za objete – 32 kom,
– za počivališče in ČCP – 1 kom;
22. dimenzioniranje voziščnih konstrukcij
– 1 kom;
23. elaborat protihrupne zaščite:
a) analiza hrupa – 1 kom,
b) projekti protihrupne zaščite – 4 kom;
24. projekt shranjevanja rodovitne prsti
– 1 kom;
25. projekt ureditve deponij – 1 kom;
26. zakoličnen elaborat in obnova zakoličbe – 17,2 km;
27. reambolacija topgrafskega načrta (ha)
– 10 ha;
28. varnostni načrt – 1 kom;
29. koordinacije – 300 ur;
30. fotomontaže – 4 kom;
31. elaborat vzdrževanja in upravljanja
– 17,2 km;
31. organizacija gradbišča – 1 kom;
32. projektantski nadzor – 200 ur;
33. nepredvidena dela 10% od 1-32 SIT.
Ocenjena vrednost brez DDV znaša
550,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 5. 2005.
II.5) Drugi podatki: predviden konec del:
februar 2006.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00071.
II.5) Drugi podatki:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 502.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00071.
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: 25. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Ob-5980/05
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne
18. 5. 2005, Ob-4319/05, je bil objavljen razpis za zobozdravstvene stole. Spremeni se
točka IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja,
kjer se spremeni čas odpiranja, in sicer bo
odpiranje ob 10.30.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 5/36-774/5-05

Št.
Ob-6406/05

Spremembe
Sporočamo novi datum za oddajo in odpiranje ponudb po javnem razpisu, objavljenem v Ur. l. RS, št. 13 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3863/05, za izbor dobavitelja zimskih
službenih čevljev.
Oddaja ponudb: 31. 3. 2005 do 12. ure;
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije
in nabavo, Nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru, če bodo ponudbo oddali
osebno; Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Nabavna služba, 2500
Maribor, če bodo ponudbo poslali priporočeno po pošti.
Odpiranje ponudb: 1. 4. 2005 ob 10. uri;
v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
Zaradi tiskarske napake v navedbi standarda (CL) se točka III. 2.1.3 Tehnične sposobnosti-obvezna dokazila, spremeni tako,
da se zahteva v celoti glasi: SIST EN 347-1,
WRU, WR, CI, E in znak CE za vsak par
ponujenih čevljev.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni dne
11. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5506/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 92/2005-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano:
– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– ostali prehrambeni artikli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252
Dornava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: po seznamu.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: po seznamu.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: po seznamu.
Sklop št.: 4.
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2) Kratek opis: ostali prehrambeni artikli.
3) Obseg ali količina: po seznamu.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 5. 2005, konec 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti za katero se prijavlja na razpis in izjava
banke, da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni od prejema naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali druge identične dokumente.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
organ ali drugi identični dokument.
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: 92/2005-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati
na podlagi predloženega potrdila (lahko po
faxu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030300204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 4. 2005, do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 11. uri, Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava.
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: 22. 2. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja Dornava
Ob-5770/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona, kontaktna oseba: Štefan Fartek, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/561-10-32, elektronska pošta:
pgd.g.radgona@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: 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: 4/2005-GVC.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup podvozja za izdelavo gasilskega
vozila GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave - PGD Gornja
Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja
Radgona.
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: začetek 23. 2. 2005, konec 25. 3.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 1,600.000 SIT, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava ponudnika o
predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 10% pogodbenega zneska ob podpisu
pogodbe, 60% ob dobavi podvozja in ostalih
30% pogodbenega zneska v roku 60 dni od
dobave podvozja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
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1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države v kateri ima sedež;
2. da izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa;
3. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek ali drug soroden
postopek (po ZFPPod);
4. da mu v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem in njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet tega razpisa;
5. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne državne ali lokalne dajatve,
v skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. za pravne osebe: podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) za leto
2003, podatke o solventnosti ponudnika
(BON-2). Namesto BON-1 in BON-2 se
lahko priloži BON-3; za ﬁzične osebe: fotokopija bilance stanja in bilance uspeha za
leto 2003 – potrjeno s strani pristojnega
davčnega organa,
2. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
- pogoj je, da ponudnikov račun v zadnjih 6
mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: predložiti tehnično dokumentacijo, ateste, podatke o pogojih servisiranja
vozila in opreme.
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 podvozja,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2005-GVC.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 3. 2005, cena:
5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo materialnih
stroškov razpisne dokumentacije na TRR
PGD Gornja Radgona št. 02341-0014297649
pri Novi Ljubljanski banki d.d., izpostava
Gornja Radgona, pri čemer navedete namen plačila (plačilo razpisne dokumentacije
- podvozje GVC 16/25).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 3. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 3. 2005
ob 14. uri, PGD Gornja Radgona, Gasilska
cesta 2, 9250 Gornja Radgona.
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: razpisna dokumentacija se lahko dvigne ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije vsak delavnik od 7. do 15. ure na
sedežu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo
Gornja Radgona
Ob-5981/05
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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava polietilenske folije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene količine: polietilenska folija 50.000 kg.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 10% ponudbene 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,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma 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,
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– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika, da bo reklamacije
naročnika reševal v roku 8 dni,
– izjava ponudnika o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 12. 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 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: izjava ponudnika, da ponujeno
blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 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 faksu 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: 11. 4. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 105/05
Ob-5982/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) 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 endoskopske opreme – ponudbe
se lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih sklopih, ki so:
1. sklop – terapevtski video gastroskop
– 3 kosi,
2. sklop – terapevtski video duodenoskop – 1 kos,
3. sklop – terapevtski kolonoskop –
1 kos,
4. sklop – ﬁberbronhoskop – 1 kos,
5. sklop – rigidni rektoskop – 10 kosov,
6. sklop – aparat za UZ čiščenje endoskopov – 3 kosi,
7. sklop – aspirator za endoskopijo –
3 kosi,
8. sklop – videobronhoskop – 1 kos,
9. sklop – otroški bronhoskop – 1 kos,
10. sklop – video gastroskop – 1 kos.
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: terapevtski video gastroskop.
3) Obseg ali količina – 3 kosi.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: terapevtski video duodenoskop.
3) Obseg ali količina – 1 kos.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: terapevtski kolonoskop.
3) Obseg ali količina – 1 kos.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: ﬁberbronhoskop.
3) Obseg ali količina – 1 kos.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: rigidni rektoskop.
3) Obseg ali količina – 10 kosov.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: aparat za UZ čiščenje
endoskopov.
3) Obseg ali količina – 3 kosi.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: aspirator za endoskopijo.
3) Obseg ali količina – 3 kosi.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: videobronhoskop –
1 kos.
3) Obseg ali količina – 1 kos.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: otroški bronhoskop.
3) Obseg ali količina – 1 kos.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: video gastroskop.
3) Obseg ali količina – 1 kos.
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

Št.

20-21 / 4. 3. 2005 /

Stran

1687

endoskopske opreme – ponudbe se lahko
oddajo za vse sklope ali po posameznih
sklopih, ki so:
1. sklop – terapevtski video gastroskop
– 3 kosi,
2. sklop – terapevtski video duodenoskop – 1 kos,
3. sklop – terapevtski kolonoskop –
1 kos,
4. sklop – ﬁberbronhoskop – 1 kos,
5. sklop – rigidni rektoskop – 10 kosov,
6. sklop – aparat za UZ čiščenje endoskopov – 3 kosi,
7. sklop – aspirator za endoskopijo –
3 kosi,
8. sklop- videobronhoskop – 1 kos,
9. sklop – otroški bronhoskop – 1 kos,
10. sklop – video gastroskop – 1 kos.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. ob primopredaji aparata ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 90
dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v 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:
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1. Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
2. Bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo.
3. V primeru, da končna ponudbena
vrednost za vse ponujene sklope presega
50 mio SIT mora ponudnik priložiti ponudbi
tudi Revizorsko poročilo, da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je
poravnal svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, prodizvajalcev in kooperantov, ki so
zapadle 30 dni pred datumom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika;
2. navedba tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj en 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
aparata trajalo več kot tri dni;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev
pogodbenih obveznosti v maksimalno 60
dneh od dneva veljavnosti pogodbe;
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja 2 letno
garancijo za ponujeni aparat;
7. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja odzivni
čas za odpravo napak ob delavnikih maksimalno 24 ur od naročnikovega obvestila
o napaki;
8. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil rezervne
dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po
poteku garancije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 001100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 5. 2005 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2005
ob 11. ur, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, seminar 1 / 1. klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 50109
Ob-6023/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, kontaktna oseba: Mirko Zavrl, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-17-114, faks 04/20-17-113, elektronska pošta: peter.anzelc@zzv-kr.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2005-LPLR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za mikrobiološko
diagnostiko in laboratorijski pribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišče zavoda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005, konec 31. 3.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma menice z izjavo za vnovčenje ponudnika.
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: registracija dejavnosti,
dovoljenje upravnega organa za opravljanje
dejavnosti, nekaznovanje in ostale zahteve,
ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,

potrdilo o neplačanih davkih, potrdilo sodišča, da ni začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse ostalo kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/p in BON
2 obrazec oziroma za ﬁzične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto potrjeno s strani pristojne davčne
uprave in podatke bank, kjer ima ponudnik
odprte poslovne račune o solventnosti za
obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2005-LPLR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 3. 2005, cena:
brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2005, do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 4. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 12. uri, sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Ob-6024/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 88/2005-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava inkontinenčnih pripomočkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dornava 128, 2252 Dornava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
185.000 komadov inkontinenčnih pripomočkov.
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 v višini 5% vrednosti za katero se prijavlja na razpis in izjava
banke, da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni od prejema naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali druge identične dokumente.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON
2 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
organ ali drugi identični dokument.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja kvaliteto in maksimalno
vpojnost inkontinenčnih pripomočkov,
– da zagotavlja sukcesivno dostavo blaga fco zavod – razloženo, blago mora biti
pakirano in fakturirano po nahajališčih,
– odzivni čas od časa naročila do časa
dobave največ 4 dni,
– strokovna pomoč ponudnika, ki zagotavlja informacije o uporabi izdelkov,
– in druge pogoje navedene v razpisni
dokumentaciji o kvaliteti izdelkov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 88/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 4. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati na
podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na
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podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030300204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2005
ob 11. uri, Dornava 128, 2252 Dornava.
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: 25. 2. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 404-08-23/2005-2
Ob-6128/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 25/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup zaščitnih mask:
A) zaščitne maske za odrasle (komplet
sestavljajo: maska, ﬁlter za zaščitne maske,
torbica za nošenje in pribor za čiščenje),
B) ﬁltri za zaščitne maske (tip PF 10 P3,
tip GF32 A2 B2 E2 K2, tip CF32 ReactorHg-P3, tip CF36 A2 B2 E2 K2 Hg-P3).
Ponudnik mora oddati ponudbo za celoten predmet javnega naročila (A in B). Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika
za celoten predmet javnega naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– skladišče URSZR, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana – Šentvid,
– centralno skladišče MORS, Miheličeva
ulica, Ljubljana – Šentvid.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
A) zaščitne maske za odrasle – 499 kosov,
B) ﬁltri za zaščitne maske – 400 kosov
(tip PF 10 P3: 100 kosov, tip GF32 A2 B2
E2 K2: 100 kosov, tip CF32 Reactor-Hg-P3:
100 kosov, tip CF36 A2 B2 E2 K2 Hg-P3:
100 kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne
do realizacije posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe in lastna izjava
v skladu z 44. členom ZJN-1, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki) overjeno potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri
izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj se-
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dež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo:
originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo:
fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da je proizvajalec oziroma pooblaščeni
prodajalec ponujenega blaga (Dokazilo: v
primeru, da je proizvajalec – lastna izjava, da
je proizvajalec ponujenega blaga; v primeru,
da je pooblaščeni prodajalec – izjava
proizvajalca, da je ponudnik pooblaščen
prodajalec proizvajalca ponujenega blaga),
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi
(tehnična
opremljenost,
skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi
za ugotavljanje kakovosti) za kakovostno
realizacijo predmeta javnega naročila
(dokazilo: podpisana Izjava o zagotavljanju
pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
– da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim
in ostalim zahtevam naročnika, ki so sestavni
del te razpisne dokumentacije (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika),
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
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– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano ponudbo – cene,
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano Tabelo s podatki o izpolnjevanju
tehničnih in ostalih zahtev naročnika ter
priložene vse zahtevane priloge,
– da je priložil vzorec predmeta javnega
naročila k ponudbi,
– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-23/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa
MORS
25/2005-ODP)
na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne
dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati
naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika s številko faksa, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3.
2005 ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-6129/05
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:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, 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: zimska službena obleka
za leto 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor dobavitelja zimske službene obleke
po meri za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poštno skladišče Maribor,
Zagrebška 106, Maribor.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.00.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– bunda zimska: 1500 kosov,
– hlače zimske: 3000 kosov,
– kapa zimska: 1800 kosov,
– gamaše: 2100 kosov,
– termo spodje hlače: 2350 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 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
višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– 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,
– ponudba mora biti veljavna do 30. 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,
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– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
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 čistih prihodkov manjših od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: rezultati testiranja blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 13/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 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: 19. 4. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-6130/05
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:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, 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: rezervni deli za kotalčne
zabojnike.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor dobavitelja rezervnih delov za kotalčne zabojnike za prevoz vreč in paketov
ter prevoz pismarnic.

Št.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: PE PLC Ljubljana, Cesta v
Mestni log 81, 1000 Ljubljana in PE MariborPLC, Zagrebška 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: seznam
rezervnih delov in količina je sestavni del
razpisne dokumentacije.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 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
višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 20. 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,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
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 čistih prihodkov manjših od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 21/B.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 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: 11. 4. 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 20. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2005
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 404-08-25/2005-2
Ob-6132/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/0471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/0471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.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.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 24/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup izolirnih dihalnih aparatov in pripadajoče opreme:
A) izolirni dihalni aparati,
B) izolirni dihalni aparati s pripadajočo
opremo:
B.1) izolirni dihalni aparat,
B.2) gasilska zaščitna čelada z vgrajeno
govorno napravo,
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B.3) kompozitna tlačna posoda,
B.4) kompresor za polnjenje jeklenk.
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop (A in/ali B), za sklop B mora ponudba vsebovati vse pozicije (B.1, B.2, B.3
in B.4). Naročnik bo izbral najugodnejšega
ponudnika za posamezen sklop (A in B).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– skladišče URSZR, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana – Šentvid,
– centralno skladišče MORS, Miheličeva
ulica, Ljubljana – Šentvid.
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:
A) izolirni dihalni aparati – 400 kosov,
B) izolirni dihalni aparati s pripadajočo
opremo:
B.1) izolirni dihalni aparat – 6 kosov,
B.2) gasilska zaščitna čelada z vgrajeno
govorno napravo – 9 kosov,
B.3) kompozitna tlačna posoda –
12 kosov,
B.4) kompresor za polnjenje jeklenk –
1 kos.
Oprema v sklopu B mora biti med seboj
kompatibilna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne
do realizacije posla.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v primeru:
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 1%
od skupne vrednosti ponudbe brez DDV,
veljavno do 31. 5. 2005,
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT in rok dobave
daljši od 30 dni, predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izbrani ponudnik bo
moral priložiti naročniku v 10 dneh po sklenitvi pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, veljavno še
15 dni po predvidenem roku dobave,
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti
izjavo banke o izdaji bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku in izbrani ponudnik bo moral priložiti naročniku
ob predaji blaga garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 2% od skupne
vrednosti pogodbe brez DDV, veljavno še 30
dni po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo:
• za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence,
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• za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo:
• fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona ni potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
• fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe in lastna izjava
v skladu s 44. členom ZJN-1, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo:
• za pravne osebe: fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega
organa,
• za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki) overjeno potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri
izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo:
• originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo:
• fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe).
Dokazilo:
• fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
• fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2005
ali
• fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik).
Dokazilo:

• originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
• originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je v primeru, če je skupna vrednost
ponudbe brez DDV večja od 50,000.000 SIT
priložil Poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila
poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov – poročilo pooblaščenega
revizorja ne sme biti starejše od 15 dni
od datuma, določenega za predložitev
ponudb,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
• da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi
(tehnična
opremljenost,
skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi
za ugotavljanje kakovosti) za kakovostno
realizacijo predmeta javnega naročila
(dokazilo: podpisana Izjava o zagotavljanju
pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
• da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim in
ostalim zahtevam naročnika, ki so sestavni
del te razpisne dokumentacije (dokazilo:
podpisana Izjava o zagotavljanju pogojev in
tehnične ter kadrovske ustreznosti glede na
zahteve naročnika),
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da je priložil zahtevane izjave banke in
bančno garancijo,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano ponudbo – cene,
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano tabelo s podatki o izpolnjevanju
tehničnih in ostalih zahtev naročnika ter
priložene vse zahtevane priloge,
– da je k ponudbi priložil zahtevan vzorec
predmeta javnega naročila,
– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
Sklop A:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. vrednost ponudbe: utež – 90 točk,
2. dobavni rok: utež – 10 točk.
Sklop B:
(A) Najnižja cena za celoten sklop B.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-25/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa
MORS
24/2005-ODP)
na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne
dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati
naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika z številko fax-a, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 6. 4. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 4.
2005 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-48/2005-2
Ob-6133/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna _narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86,
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila:

Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1).
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 53/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kuhinjske naprave in oprema, ki je razdeljena v sklope:
1. sklop: oprema za pripravo hrane na
terenu,
2. sklop: parno-konvekcijska pečica in
univerzalni kuhinjski stroj,
3. sklop: kotli, ponve, vozički in friteza,
4. sklop: pomivalni stroji,
5. sklop: hladilne omare, hladilniki in
zmrzovalne skrinje in
6. sklop: hitri ohlajevalec hrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj izvedbe je Centralno
skladišče MORS, Miheličeva ul. b.št., Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Z. št.
1. sklop:
1.
2. sklop:
2.
3.
3. sklop:
4.
5.
6.
7.
8.
4. sklop:
9.
10.
5. sklop:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
6. sklop:
17.

Št.
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izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vse pod pogoji, kot
je razvidno iz III.2.1.2.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
računa je 30 dni po uradnem prejemu računa na naročnikov naslov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
– da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno, oziroma, da ima
lastno izjavo (pod kazensko in materialno
odgovornostjo) v skladu z 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj se-

Blago
Količina kos/kpl
oprema za pripravo hrane na terenu
oprema za pripravo hrane na terenu: komplet za terensko
pripravo hrane
2
parno-konvekcijska pečica in univerzalni kuhinjski stroj
parno-konvekcijska pečica 20 x 1/1 GN; nadomestni voziček za
GN posode,
mehčalec vode
1
univerzalni kuhinjski stroj za obdelovanje zelenjave in sadja
1
kotli, ponve, vozički in friteza
kotel parni 150 l
2
kotel plinski 300 l
2
prekucna ponev električna
4
voziček, ogrevan-kopel manjše kapacitete 1/1 GN posode
2
friteza gostinska električna 6 l
1
pomivalni stroji
pomivalni stroj za črno posodo; dodani mehčalec za vodo
2
stroj za pomivanje bele posode
1
hladilne omare, hladilniki in zmrzovalne skrinje
dvo-temperaturna hl. omara
3
eno-temperat. omara (-2 do +8 °C)
4
eno-temperat. omara (-18 do -22 °C)
2
hladilna omara s steklenimi drsnimi vrati
8
hladilnik gostinski 155 l
10
zamrzovalna skrinja-gospodinj.tip
35
hitri ohlajevalec hrane
hitri ohlajevalec hrane, kapacitete 70 KG, s prenosnim printerjem
in lučko za sterilizacijo
2

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za dobavo je najkasneje 9. 9.
2005, oziroma je rok število koledarskih dni
od podpisa pogodbe, ki bo naveden v ponudbi!
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe in izjavo banke, da bo v
primeru sklenitve pogodbe s ponudnikom

dež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben:
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
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– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
2. da ima priloženo bančno garancijo
za resnost ponudbe, v višini najmanj 1%
od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV
(skupaj vrednost vseh ponujenih sklopov),
kot jamstvo, da bo, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji, brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb,
3. da ima, kolikor ponudba (skupna
vrednost vseh ponujenih sklopov) presega
vrednost 30,000.000 SIT brez DDV, priloženo podpisano in žigosano izjavo banke
o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v
višini najmanj 1% od vrednosti pogodbe,
brez DDV z veljavnostjo vsaj še 1 mesec
čez trajanje pogodbe, kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima priloženo, izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih
in kadrovskih zmogljivostih,
– da ima priložen, izpolnjen, podpisan in
žigosan obrazec ponudbe,
– da ima priloženo, podpisano in žigosano krovno izjavo,
– da ima priloženo, izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo-cenik za ponujene
sklope (z vpisanimi cenami za vse artikle),
– da ima priložen in podpisan ter žigosan
vzorec pogodbe,
– da ima priloženo zahtevano tehnično dokumentacijo/prospekte v slovenskem
jeziku, iz katere je razvidno, da ponujeno
blago zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam.
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; najnižja skupna vrednost posameznega sklopa. V primeru, da
bo več ponudnikov ponudilo enako, najnižjo
skupno vrednost za sklop, se bo javno naročilo oddalo ponudniku, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-48/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
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Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 53/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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 sklenitve pogodbe, na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega
naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 11. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko Kardeljeva pl. 24, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 17122-05-403-42/2005/2 Ob-6134/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-42/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava priznanj Policije:
Sklop 1:
– podsklop 1.1 listine za priznanja,
– podsklop 1.2 mape za listine,
– podsklop 1.3 škatle za priznanja.
Sklop 2:
– podsklop 2.1 znaki priznanj,
– podsklop 2.2 nadomestni znaki priznanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Sklop 1:
1. podsklop 1.1: listine za priznanja: MNZ
Policija, Urad za organizacijo in kadre Policije, Kotnikova 8, Ljubljana,
2. podsklop 1.2: mape za listine in podsklop 1.3: škatle za priznanja: MNZ, Policija,
skladišče, Vodovodna cesta 93/A, Ljubljana.
Sklop 2:
– podsklop 2.1: znaki priznanj in podsklop 2.2.: nadomestni znaki priznanj: MNZ,
Policija, skladišče, Vodovodna cesta 93/A,
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 21.20.00.00-5, dodatni predmeti:
36.21.20.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.20.00.00-5.
2) Kratek opis: dobava priznanj Policije.
Sklop 1:
– podsklop 1.1 listine za priznanja,
– podsklop 1.2 mape za listine,
– podsklop 1.3 škatle za priznanja.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.21.20.00-0.
2) Kratek opis: dobava priznanj Policije.
Sklop 2:
– podsklop 2.1 znaki priznanj,
– podsklop 2.2 nadomestni znaki priznanj.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1:
– podsklop 1.1 listine za priznanja: 7000
kosov,
– podsklop 1.2 mape za listine: 6550 kosov.
– podsklop 1.3 škatle za priznanja: 5.950
kosov.
Sklop 2:
– podsklop 2.1 znaki priznanj: 5950 kosov,
– podsklop 2.2 nadomestni znaki priznanj: 5950 kosov.
Količine so okvirne in so podane za obdobje dveh let, podrobnejši opis in količina
sta podana v razpisni dokumentaciji.
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
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plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročil 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, ﬁnančne
in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, obrtno dovoljenje,
če je potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma
za samostojne podjetnike: davčna odločba
oziroma napoved in potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu); potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
potrdilo, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vzorci ponujenega blaga za
sklop 1 in za sklop 2.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-42/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40304205, 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: 5. 4. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Št.

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: 6. 4. 2005
ob 12. 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: 28. 2. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Ob-6137/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Roman
Šter, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 04/281-13-64, 041/343-139,
faks 04/281-13-61, elektronska pošta:
jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov:
www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja materiala za javni vodovod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno področje, ki ga
pokriva Komunala Kranj, d.o.o., v okviru
upravljanja javnega vodovoda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbira
dobavitelja materiala za javni vodovod, ki
obsega sklope blaga:
A) cevi in fazoni duktil od φ 80 do
φ 400 mm,
B) PE cevi 80 in 100 od φ ½¨ do
φ 110 mm,
C) armature, zasuni, hidranti, navrtni zasuni in ostalo,
D) krogelni ventili, pocinkane cevi in ﬁtingi,
E) vodomeri od φ ¾¨ do φ 100 mm,
F) kanalska litina,
G) tesnilni, pritrdilni ter ostali drobni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
1. 5. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila
najmanj 60 dni od dne izdaje fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in ﬁnančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga z
osebjem potrebnim za izvedbo naročila, da
je registriran in ima dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, izjava o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR
Komunale Kranj št. 07000-0000464429
pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer
navedite namen plačila: »plačilo razpisne
dokumentacije – izbira dobavitelja materiala
za javni vodovod«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2005 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2005 in/ali 72 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-6139/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom starejših občanov Ajdovščina,
kontaktna oseba: Jožef Tomažič, Bevkova 10, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-98-10, faks 05/365-98-26, elektronska pošta: ajdovscina@ssz-slo.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano, čistila, papirna galanterija, PVC vrečke in sanitetni
material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ajdovščina, Bevkova 10, 5270 Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: zamrznjena zelenjava,
– sklop 11: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 12: splošno prehrambeno blago,
– sklop 13: čistila,
– sklop 14: papirna galanterija,
– sklop 15: PVC vrečke,
– sklop 16: sanitetni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in konec 31. 4.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
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 je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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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: 31. 3. 2005.
Cena: 15.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR DSO
Ajdovščina, št. 01100-6030264605.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 4. 2005 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 9. uri; Dom starejših občanov Ajdovščina,
Bevkova 10, 5270 Ajdovščina.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Doma starejših občanov
Ajdovščina do roka za oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Dom starejših občanov Ajdovščina
Št. 404-08-19/2005-3
Ob-6140/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za dokumentacijo), vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in dusan.cirar@mors.si
(poslati na oba naslova).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba:
Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo),
Dušan Cirar (samo za dokumentacijo),
vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in dusan.cirar@mors.si
(poslati na oba naslova).
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 15/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup škornjev vojaških (črnih).
Podrobnejša speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji v prilogi vzorca pogodbe (priloga št. 8).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:

– dobava za leto 2005: 1.400 parov v
Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica
b.št., Ljubljana-Šentvid, vsak delavnik od 8.
do 14. ure in 130 parov v Centralno skladišče URSZR, Obvozna pot bš, Roje LjubljanaŠentvid, v ponedeljek, torek in četrtek od 9.
do 13. ure,
– dobava za leto 2006: celotna količina
v Centralno skladišče MORS, Miheličeva
ulica b.št., Ljubljana-Šentvid, vsak delavnik
od 8. do 14. ure.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: škornji
vojaški (črni): 3.530.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zadnji rok dobave 12. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (če ponudba presega 30 mio SIT brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po uradnem prejemu računa na naročnikov
naslov oziroma 90 dni v obdobju začasnega
ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za pre-
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teklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
c) izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in da ima
priloženo, podpisano in žigosano garancijo
za resnost ponudbe – priložijo ponudniki,
katerih skupna vrednost ponudbe presega
30 mio SIT brez DDV!
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih
zahtev naročnika,
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
5. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 50 točk,
2. ocena vzorca – 30 točk,
3. dobavni rok (ocenjuje se samo rok za
1. dobavo!) – 20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-19/2005-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 30. 3.
2005 vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 335/2004 – OMP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 30. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 9. uri, Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-73/2005-2
Ob-6141/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 77/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava kartografskih podlag za potrebe
obrambe:
a) izdelava ortofoto karte vadišča SV
Osvad Postojna – Bač,
b) izdelava letalske navigacijske karte
Slovenije 1:250000 za potrebe obrambe,
c) ponatis vojaške topografske karte
1:50000 (VTK 50) – ca. 20 listov po 1000
izvodov,
d) GIS – projekt vzpostavitve vektorskih
prostorskih podatkov na NATO standardnih
nivojih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– centralno skladišče MORS, Miheličeva
ulica, Ljubljana – Šentvid,
– MORS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) izdelava ortofoto karte vadišča SV
Osvad Postojna – Bač – 1000 izvodov,
b) izdelava letalske navigacijske karte
Slovenije 1:250000 za potrebe obrambe
– 1000 izvodov,
c) ponatis vojaške topografske karte
1:50000 (VTK 50) – ca. 20 listov po 1000
izvodov,
d) GIS – projekt vzpostavitve vektorskih
prostorskih podatkov na NATO standardnih
nivojih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maj 2005 – oktober 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
· za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence,
· za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe in lastna izjava
v skladu s 44. členom ZJN-1, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
• za pravne osebe: fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega
organa,
• za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki) overjeno potrdilo, da so še vpisani
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v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo:
originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo:
fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– ponudnik predloži podatke o tehnični in
kadrovski sposobnosti z referencami:
– oprema in inštrumentarij,
– reference izvajalca in podizvajalcev,
– zasedenost kapacitet,
– spisek delavcev, ki bodo izvajali
nalogo z referencami,
– da ponudba vsebinsko ustreza
tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki
so sestavni del te razpisne dokumentacije,
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano ponudbo – cene,
– da bo predložil opis dela, ki obsega
kratek opis vsebine in obsega dela ter
osnovni prikaz postopkov in metod dela za
posamezno nalogo,
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– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za a) sklop:
– cena: 1–60 točk,
– usposobljenost nosilcev (izvajalske
skupine) ponudnika ter izkušnje in reference
na primerljivih delih: 1–35 točk,
– izvedbeni rok: 1–5 točk.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za b) in c) sklop:
– cena: 1–60 točk,
– usposobljenost nosilcev (izvajalske
skupine) ponudnika ter izkušnje in reference
na področju izdelave vojaških in državnih
kart: 1–35 točk,
– izvedbeni rok: 1–5 točk.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za d) sklop:
– cena: 1–55 točk,
– usposobljenost nosilcev (izvajalske
skupine) ponudnika ter izkušnje in reference
na področju izdelave vojaških in državnih
kart: 1–45 točk,
– izvedbeni rok: 1–5 točk.
Skupno število možnih točk za posamezni sklop je 100. Najugodnejši ponudnik je
tisti, ki doseže najvišje skupno število točk
za posamezni sklop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-73/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 3. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 25/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 25. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Direk-

torat za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-6144/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: dr.
Miroslav Huskić, Hajdrihova ulica 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/476-02-06,
faks 00386/1/476-03-00, elektronska pošta: miro.huskic@ki.si, internetni naslov:
www.ki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-opr-1/05 Ekstruder.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je nabava
dvopolžnega ekstruderja (twin-screw
extruder), ki je primeren za laboratorijsko
pripravo mešanic polimerov s polnili različnih oblik (prah, vlakna). Oprema mora
vsebovati vso potrebno programsko in strojno opremo za normalno delo (istosmerni
dvopolžni ekstruder opremljen s stranskim
dozirnikom, hladilno kopeljo in granulatorjem, premer polžnega vijaka do 25 mm, L/D
razmerje 15-30).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nabava dvopolžnega ekstruderja (twin-screw extruder), ki je
primeren za laboratorijsko pripravo mešanic
polimerov s polnili različnih oblik (prah, vlakna). Oprema mora vsebovati vso potrebno
programsko in strojno opremo za normalno
delo (istosmerni dvopolžni ekstruder opremljen s stranskim dozirnikom, hladilno kopeljo
in granulatorjem, premer polžnega vijaka do
25 mm, L/D razmerje 15-30).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) Originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z vzorcem bančne
garancije.
B) Originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
za ves čas trajanja pogodbe oziroma do
dokončne izvedbe in prevzema pogodbenih
del. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem.
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C) Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti
in napak v garancijskem roku. Garancijski
znesek se mora glasiti na 10% pogodbene vrednosti. Izjava se izdaja v skladu z
vzorcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni roki 30 dni od izstavitve računa.
Predplačil 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:
A) Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – vsi
registrski listi iz sodnega registra.
B) Ponudnik mora potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge evidence. Ponudnik mora dokumentu
priložiti izjavo, da od izdaje dokumenta ni
bilo sprememb.
Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Ponudnik mora dokumentu
priložiti izjavo, da od izdaje dokumenta ni
bilo sprememb.
C) Potrdilo, ki ga izdaja Ministrstvo za
pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Potrdilo, ki ga izda pristojno sodišče, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
D) Izjava ponudnika, 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.
E) Izjava ponudnika, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež oziroma da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
F) Izjava ponudnika, da ponudnik ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
A) Izjava ponudnika, da je ﬁnančno in
ekonomsko sposoben izvesti javno naročilo,
da ni imel izgube iz poslovanja v preteklih
treh letih (2002, 2003, 2004) ter da v preteklih treh letih (2002, 2003, 2004) ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. tehnične prednosti,
3. odzivnost pri vzdrževanju,
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4. garancijski rok,
5. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-opr-1/05 Ekstruder.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
01100-6030344533 ali plačilo na blagajni
Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 3. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 3. 2005
ob 11. uri; sejna soba Kemijskega inštituta,
Hajdrihova 19, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-6147/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV,
Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
Javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 010/2005-1L-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup elektromateriala, žarnic in sijalk.
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: 31.52.10.00-0, dodatni predmeti:
31.68.14.10-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.52.10.00-0.
2) Kratek opis: elektromaterial.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.14.10-0.
2) Kratek opis: žarnice, sijalke.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
elektromateriala, žarnic in sijalk.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
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brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 010/2005.
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 010/2005.
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 010/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena – 94 točk,
2. popust na cenik blaga, ki ni zajet v
obrazcu predračuna – 6 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-010/2005-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 010/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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 5. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 11. uri; sejna soba, V. nadstropje RTV
center, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 6/05
Ob-6148/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Erklavec, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-97-11, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
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elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 3/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava šasij s kabino za komunalna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: osebna varovalna oprema – splošno.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: delovna oblačila tip Snaga.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
108,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno in razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
1. Merila za dvoosno šasijo za smetarsko nadgradnjo za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena brez davka: 30 točk,
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
24 točk,
3. dobavni rok: 10 točk,
4. servis: 5 točk.
2. Merila za dvoosno šasijo za samonakladalno nadgradnjo za prevoz komunalnih
odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena brez davka: 30 točk,
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
19 točk,
3. dobavni rok: 10 točk,
4. servis: 5 točk.
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3. Merila za dvoosno šasijo za vozilo s
hidravličnim dvigalom za prevoz komunalnih
odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena brez davka: 30 točk,
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
19 točk,
3. dobavni rok: 10 točk,
4. servis: 5 točk.
4. Merila za dvoosno šasijo za vozilo s
hidravličnim dvigalom za prevoz komunalnih
odpadkov:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena brez davka: 30 točk,
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
13 točk,
3. dobavni rok: 10 točk,
4 servis: 5 točk.
5. Merila za lahko tovorno šasijo s podaljšano kabino prirejeno za kiper keson:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena brez davka: 30 točk,
2. dobavni rok: 10 točk,
3. servis: 5 točk.
6. Merila za lahko tovorno šasijo z dvojno
kabino in štirikolesnim pogonom, prirejena
za kiper keson in nakladalno stranico:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena brez davka: 30 točk,
2. dobavni rok: 10 točk,
3. servis: 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 3/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR B 3/05 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 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: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 9. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

Št. 2/2/05
Ob-6158/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: direktor za poslovne
zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ek., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-62-09, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo: Irena Mihelič, univ.
dipl. ek., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-94, faks 02/228-65-89,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba
za javna naročila in nabavo: Marija Horvat,
Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/228-63-61, 02/228-62-29,
faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila in nabavo:
Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2-B/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. dentalna pohištvena in strojna oprema ter aparature,
II. razni medicinski aparati in oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis:
I. dentalna pohištvena in strojna oprema
ter aparature.
3) Obseg ali količina:
– terapevtska enota – 2 kpl,
– terapevtski stol – 3 kom,
– stol za pacienta – 1 kpl,
– ročnik 1:1 – uporaba za daljše mandrele – 2 kpl,
– kolenčnik 1:1 s svetlobnim prevodnikom – 2 kpl,
– glava kolenčnika 1:1 – 2 kpl,
– redukcijski kolenčnik za polnitve 1:7,4
– 3 kpl,
– redukcijska glava 1:2 v lux izvedbi
– 3 kpl,
– kolenčnik rdeči (hiter) 5:1 – 1 kpl,
– aparat – nastavek za čiščenje mehkih
oblog, kompatibilen s kawo nastavkom multiﬂex – 1 kom,
– turbina s svetlobnim prevodnikom in
povratnim ventilom proti sesanju aerosolnega spreja iz ust pacienta in izmenljivim
ﬁltrom zraka – 1 kpl,
– parni čistilec s pripadajočimi dodatki z
rez. – 1 kom,
– Apeks lokator – aparat za merjenje dolžine korenine zobu – 2 kom,
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– polimerizacijska svetilka za polimerizacijo glasomernih materialov – 3 kom,
– varilec folije – 3 kom,
– avtoklav (18 l komora) – parni sterilizator – za hitro sterilizacijo z možnostjo priključitve tiskalnika in izbire treh programov
sterilizacije:
– neembalirani instrumenti pri 135°C,
2,3 bara, 6 min,
– embalirani instrumenti pri 135°C,
2,3 bara, 10 min,
– plastični in gumeni material pri
121°C, 2,0 bara, 20 min – 3 kpl,
– dentalna pohištvena oprema za 2 ordinaciji (skica je priloga k razpisni dokumentaciji).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 4. 2005.
Sklop št. 2
2) Kratek opis:
II. razni medicinski aparati in oprema.
3) Obseg ali količina
– hematološki analizator s CRP modulom – 1 kom,
– pulzni oksimeter – prenosni – 2 kom,
– pulzni oksimeter – naprstni – 3 kom,
– stojalo za infuzijo – 1 kom,
– kovček za reanimacijo – 1 kpl,
– svetilka baktericidna – 1 kom,
– svetilka stenska – reﬂektor – 5 kom,
– CRD komplet – 1 kpl,
– Perivit Fe V – 1 kom,
– mesotest II – 1 kom,
– kompresijska plošča za mamograf Siemens – 1 kom,
– prenosna enota za Holter – 1 kom,
– kolposkop s stojalom – 1 kom,
– mikroskop za urine – 1 kom.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 4. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. dentalna pohištvena in strojna oprema
ter aparature:
– terapevtska enota – 2 kpl,
– terapevtski stol – 3 kom,
– stol za pacienta – 1 kpl,
– ročnik 1:1 – uporaba za daljše mandrele – 2 kpl,
– kolenčnik 1:1 s svetlobnim prevodnikom – 2 kpl,
– glava kolenčnika 1:1 – 2 kpl,
– redukcijski kolenčnik za polnitve 1:7,4
– 3 kpl,
– redukcijska glava 1:2 v lux izvedbi – 3
kpl,
– kolenčnik rdeči (hiter) 5:1 – 1 kpl,
– aparat – nastavek za čiščenje mehkih
oblog, kompatibilen s kawo nastavkom multiﬂex – 1 kom,
– turbina s svetlobnim prevodnikom in
povratnim ventilom proti sesanju aerosolnega spreja iz ust pacienta in izmenljivim
ﬁltrom zraka – 1 kpl,
– parni čistilec s pripadajočimi dodatki z
rez. – 1 kom,
– apeks lokator – aparat za merjenje dolžine korenine zobu – 2 kom,
– polimerizacijska svetilka za polimerizacijo glasomernih materialov – 3 kom,
– varilec folije – 3 kom,
– avtoklav (18 l komora) – parni sterilizator – za hitro sterilizacijo z možnostjo priključitve tiskalnika in izbire treh programov
sterilizacije:
– neembalirani instrumenti pri 135°C,
2,3 bara, 6 min,
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– embalirani instrumenti pri 135°C,
2,3 bara, 10 min,
– plastični in gumeni material pri
121°C, 2,0 bara, 20 min – 3 kpl,
– dentalna pohištvena oprema za 2 ordinaciji (skica je priloga k razpisni dokumentaciji).
II. Razni medicinski aparati in oprema:
– hematološki analizator s CRP modulom – 1 kom,
– pulzni oksimeter – prenosni – 2 kom,
– pulzni oksimeter – naprstni – 3 kom,
– stojalo za infuzijo – 1 kom,
– kovček za reanimacijo – 1 kpl,
– svetilka baktericidna – 1 kom,
– svetilka stenska – reﬂektor – 5 kom,
– CRD komplet – 1 kpl,
– perivit Fe V s elektrohidravlično mizo
– 1 kom,
– kompresijska plošča za mamograf Siemens – 1 kom,
– prenosna enota za Holter – 1 kom,
– kolposkop s stojalom – 1 kom,
– mikroskop za urine – 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Kolikor pogodbena vrednost
ne bo presegala zneska določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
naročnik ne bo zahteval bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
naveden rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji;
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih
pred pričetkom naročila ni bila vložena pravnomočna obtožnica in ni bila izdana obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in
ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudba,
2. podatki o ponudniku,
3. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
4. izjava ponudnika o verodostojnosti podatkov,
5. izjava ponudnika o nepovezanosti,
6. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika,
7. pogodba,
8. predračun z navodili za izpolnitev,
9. strokovna priporočila (reference),
10. izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
11. izjava ponudnika o kvaliteti in tehničnih prednostih blaga,
12. izjava ponudnika o servisiranju in
vzdrževanju blaga,
13. izjava ponudnika o dobavi blaga,
14. izjava ponudnika o drugih pogojih,
15. posebna priloga ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
I. sklop:
– cena – 60%,
– kompatibilnost z obstoječo opremo
– 25%,
– tehnične prednosti – 10%,
– plačilni pogoji – 5%;
II. sklop:
– cena – 95%,
– plačilni pogoji – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika pri OE UJP Slovenska Bistrica,
št. 01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 7. 2005 ali 3 mesecev od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 10. uri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Služba za javna naročila in nabavo,
Ulica talcev 9, pritličje, soba 102, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: direktor za poslovne
zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ek., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-62-09, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo: Irena Mihelič, univ.
dipl. ek., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-94, faks 02/228-65-89,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba
za javna naročila in nabavo: Marija Horvat,
Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/228-63-61, 02/228-62-29,
faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila in nabavo:
Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si,
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN3-B/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanitetno reševalno vozilo z medicinsko
opremo – 1 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
naveden rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji;
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
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4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih
pred pričetkom naročila ni bila vložena pravnomočna obtožnica in ni bila izdana obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in
ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudba,
2. podatki o ponudniku,
3. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
4. izjava ponudnika o verodostojnosti podatkov,
5. izjava ponudnika o nepovezanosti,
6. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika in podizvajalca,
7. pogodba,
8. predračun z navodili za izpolnitev,
9. izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci,
10. navedba podizvajalcev in opis njihovih del,
11. izjava ponudnika o medsebojnem sodelovanju s podizvajalci,
12. izjava podizvajalcev o medsebojnem
sodelovanju s ponudnikom,
13. izjava ponudnika o odgovornosti za
izvedbo naročila,
14. strokovna priporočila (reference),
15. izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
16. izjava ponudnika o kvaliteti blaga,
17. izjava ponudnika o dobavi blaga,
18. izjava ponudnika o zagotavljanju servisnih storitev,
19. izjava ponudnika o drugih pogojih,
20. posebna priloga ponudbe.
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 – 95%,
2. plačilni pogoji – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 4. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika pri OE UJP Slovenska Bistrica,
št. 01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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 6. 7. 2005 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2005
ob 10. uri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Služba za javna naročila in nabavo,
Ulica talcev 9, pritličje, soba 102, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo se lahko izvede v sodelovanju s podizvajalci.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-6188/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obrtna zbornica Slovenije, kontaktna oseba: Loti Pečnik, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-05-75, faks 01/505-92-70, elektronska pošta: jana.golja@ozs.si, internetni naslov: www.ozs.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: JN 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Obrtna zbornica Slovenije,
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis:
1. osebni računalnik – 62 kosov,
2. LCD zaslon 17 – 62 kosov,
3. sistem za brezprekinitveno napajanje
– 63 kosov,
4. namizni laserski tiskalnik A4 –
62 kosov.
3) Obseg ali količina: 249 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklop.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis:
5. osebni
poslovni
računalnik
–
25 kosov,
6. LCD zaslon 17 – 27 kosov,
7. LCD zaslon 19 – 8 kosov,
8. namizni laserski tiskalnik A4 – črnobeli – 6 kosov,
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9. MS Ofﬁce SB Edition 2003 SLO DSP
– 5 kosov.
3) Obseg ali količina: 71 kosov.
Ponudbe se predložijo za: več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. osebni računalnik – 62 kosov,
2. LCD zaslon 17 – 62 kosov,
3. sistem za brezprekinitveno napajanje
– 63 kosov,
4. namizni laserski tiskalnik A4 – 62 kosov,
5. osebni poslovni računalnik – 25 kosov,
6. LCD zaslon 17 – 27 kosov,
7. LCD zaslon 19 – 8 kosov,
8. namizni laserski tiskalnik A4 – črnobeli – 6 kosov,
9. MS Ofﬁce SB Edition 2003 SLO DSP
– 5 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila, začetek 4. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo poslovnih obveznosti,
– bančna garancija za izvrševanje garancijskih obveznosti.
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: 11. 3. 2005.
Pogoji in način plačila: rok plačila 30
dni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: do 5. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 12. uri, Obrtna zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.
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: 25. 2. 2005.
Obrtna zbornica Slovenije
Ob-6348/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19,
elektronska
pošta:
Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/ujp-2005.
htm.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Cankarjeva cesta 18, I. nadstropje, soba I-04, 1000

Št.

Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00,
faks +386/1/369-62-19, elektronska pošta: Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/ujp-2005.
htm.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna 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: UJP-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup mrežne komunikacijske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za ﬁnance
v Ljubljani in območne enote UJP v Murski
Soboti, Slovenski Bistrici, Radljah ob Dravi,
Žalcu, Trbovlju, Krškem, Novem mestu, Kranju, Postojni, Novi Gorici in Kopru.
Šifra NUTS: SI.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. IV.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
3) Obseg ali količina: centralno mrežno
stikalo – 1 kos.
Sklop št. IV.2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
3) Obseg ali količina: robno mrežno stikalo – 4 kosi.
Sklop št. IV.3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
3) Obseg ali količina: usmerjevalnik za
zaklj. VPN povezav – 1 kos.
Sklop št. IV.4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
3) Obseg ali količina: ADSL/MPLS
usmerjevalnik – 11 kosov.
Sklop št. IV.5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.30.00-0.
3) Obseg ali količina: Cisco Works – 1
kos.
Sklop št. IV.6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
3) Obseg ali količina: dodatno 10/100
mrežno stikalo – 7 kosov.
Sklop št. IV.7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
3) Obseg ali količina: dodatno
10/100/1000 mrežno stikalo – 5 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– centralno mrežno stikalo – 1 kos,
– robna mrežna stikala – 4 kosi,
– usmerjevalnik za zaklj. VPN povezav
– 1 kos,
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– ADSL/MPLS usmerjevalnik – 11 kosov,
– Cisco Works – 1 kos,
– dodatna 10/100 mrežna stikala – 7 kosov,
– dodatna 10/100/1000 mrežna stikala
– 5 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok za dobavljeno in instalirano blago je 30.
dan po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo davčnega urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov in prispevkov v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Izpisek
in potrdila ne smejo biti starejša več kot 90
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija letnih
računovodskih izkazov za leto 2003. Bonitetne informacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedba oseb ponudnika, ki
bodo vključene v izvedbo naročila, z izobrazbeno in strokovno kvaliﬁkacijo.
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: 433-01-4/2005/3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 4. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 4. 2005 do 12.30.
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 8. 7. 2005 in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 4. 2005
ob 9. uri; Ministrstvo za ﬁnance, Ljubljana,
Cankarjeva c. 18, visoko 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: 28. 2. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 42/132
Ob-6375/05
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 me-
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sto, kontaktna oseba: Nataša Fink, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, faks 07/39-34-107, elektronska pošta: natasa.ﬁnk@zzv-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: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 210-01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
parni sterilizator.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 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: 1 kos.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena 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.
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:
2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030926921. Potrdilo o plačilu
je potrebno poslati po pošti ali po faksu
07/39-34-107, s pripisom točnega naslova
za pošiljanje razpisne dokumentacije po
pošti.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 4. 2005
ob 11. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
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Ob-6394/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ljubljanske tržnice, d.o.o., kontaktna oseba: Miran Videtič, Kopitarjeva ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-12-60,
faks 01/432-71-71, elektronska pošta: miran.videtic@lj-trznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stojnice za prodajo na tržnici (ponovljen
razpis).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Tržnica Center, Vodnikov
trg 6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za cvetje, zagotovljena sredstva iz letnega plana so
10,800.000 SIT.
3) Obseg ali količina: 12 kom.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za sveče, zagotovljena sredstva iz letnega plana
so 4,860.000 SIT.
3) Obseg ali količina: 5 kom.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za zelje,
zagotovljena sredstva iz letnega plana so
5,400.000 SIT.
3) Obseg ali količina: 6 kom.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kovinske stojnice:
– za cvetje 12 kom, zagotovljena sredstva po letnem planu so: 10,800.000 SIT,
– za sveče 5 kom, zagotovljena sredstva
po letnem planu so: 4,860.000 SIT,
– za zelje 6 kom, zagotovljena sredstva
po letnem planu so: 5,400.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 2. 2005, konec 4. 5.
2005.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije na TRR št. 05100-8010173255.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 4. 2005, do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 5. 2005.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 4. 2005
ob 12.30, Ljubljanske tržnice, Kopitarjeva
ulica 2, 1. nad./ sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 3. 2005.
Ljubljanske tržnice, d.o.o.
Ob-6401/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Planinska zveza Slovenije, Gorska reševalna služba, kontaktna oseba: Brigita Vilar,
Dvoržakova 9, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 04/20-10-670, faks 04/20-10-671,
elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Gorska reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita Vilar,
Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-10-670, faks 04/20-10-671,
elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Gorska reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita Vilar, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-10-670, faks 04/20-10-671, elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Gorska reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita
Vilar, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-10-670, faks 04/20-10-671,
elektronska pošta: grs@pzs.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 430 kosov puhovk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GRS Kranj, Bleiweisova
34, 4000 Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 430
kosov puhovk.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 2. 2005 in/ali konec
8. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo (plačilo v roku 30
dni po 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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 7. 4. 2005.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 4. 2005 do 11. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 7. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 4. 2005 ob
12. uri; pisarna GRS Slovenije, Bleiweisova
34, 4000 Kranj.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Planinska zveza Slovenije
Gorska reševalna služba
Št. 404-08-9/2005-3
Ob-6448/05
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: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 9/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: MORS – Centralno skladišče Miheličeva ul. b.š., Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01/1 Namizni računalniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00-5.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
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Sklop št. 02/1 Prenosni računalniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 02/2 Zmogljivejši prenosni računalniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 03 Monitorji
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.50-4.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 04 Prikazovalniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.21.00-4.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 05 Tiskalniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.30-2.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 06 Čitalniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.61.00-7.
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2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 07 Strežniki
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 08 Strežniške rezine
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 09 Enote za shranjevanje podatkov
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.23.00-5.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh po podpisu
pogodbe.
Namenska oprema
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.23.20.00-4, dodatni predmeti:
30.23.13.10-3,
30.23.13.00-0,
30.21.31.00-6, 30.23.32.32-6, 30.23.32.31-9,
30.21.33.00-8.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 45 dneh 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:

Oznaka
sklop 01/1

Predmet
Namizni računalniki

01A

Osebni računalnik

sklop 02/1

Prenosni računalniki

02A
02B

Standardni prenosni računalnik
Prenosni računalnik – Celeron M

sklop 02/2

Zmogljivejši prenosni računalnikiS

02C

Zmogljivejši prenosni računalnik 15”

sklop 03

Monitorji

03A
03B
03C

Monitorji 17” LCD
Monitorji 19” LCD
Monitorji 20” LCD

sklop 04

Prikazovalniki

04

Prikazovalnik – DLP projektor

sklop 05

Tiskalniki

05A
05B
05C
05D

Namizni laserski tiskalnik
Namizni laserski tiskalnik boljši
Mrežni laserski tiskalnik A4 – minimalna konﬁguracija
Mrežni laserski tiskalnik A4

Količina
941
76
30
14
1078
27
4
20
40
33
44
8
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Oznaka
05E
05F
05G
05H
05I
05J
05K
05L
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Predmet
Mrežni laserski tiskalnik A4 – zmogljivejši
Mrežni laserski barvni tiskalnik A4
Mrežni laserski barvni tiskalnik A4 – zmogljivejši
Mrežni laserski barvni tiskalnik A3
Tiskalnik inkjet A4 barvni USB
Tiskalnik inkjet A4 barvni USB in LPT
Tiskalnik inkjet A3 barvni
Tiskalniki inkjet prenosni
Risalnik 42”

Količina
2
10
2
2
51
27
34
10
1

sklop 06

Čitalniki

06A
06B
06C
06D
06E
sklop 07

Optični čitalnik A4
Optični čitalnik A4 boljši
Optični čitalnik 35mm ﬁlm
Optični čitalnik s podajalnikom za arhiviranje dokumentov
Optični čitalnik A3
Strežniki

25
1
1
3
6

07A
07B
07C
07D
07E
07F
07G
07H
07I
07J
07K
sklop 08

Intel strežnik 1U1L
Intel strežnik 1U1W
Intel strežnik 1U2A
Intel strežnik 1U2B
Intel strežnik 1U2C
Intel strežnik 2U2A
Intel strežnik 2U2B
Intel strežnik 2U2C
Intel strežnik 3U4A
Intel strežnik 3U4B
Strežniška omara 19''
Strežniške rezine

2
2
2
18
4
2
1
6
2
1
2

08A
sklop 09

Intel strežnik HS20
Enote za shranjevanje podatkov

09A
LTO-2 knjižnica za shranjevanje podatkov
09B
DLT tračna enota
Namenska oprema
(ni sklop; vsaka točka Nx je samostojna ponudba)
N1
Graﬁčni računalnik
N2
Namenski računalnik
N3
Prenosni računalnik – multimedija
N4
Matrični tiskalnik za tiskanje v knjižice – bančni tiskalnik
N5
Večnamenski mrežni tiskalnik, A3 ČB
N6
Dlančniki s tipkovnico in namizno enoto
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)

2
4
7

1
4
1
1
1
28

a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo:
fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence ali lastna izjava v
skladu z 44. členom ZJN.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe ali lastna izjava v
skladu z 44. členom ZJN.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali

likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe:
fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa
4.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki)
overjeno potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo:
original potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo:
fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj,
ne starejših od 90 dni ali fotokopija BON-1/P
ne starejšega od 90 dni ali fotokopija BON 1
in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke
kot BON 2, ne starejšega od 90 dni.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
– ponudbo – predračun za predmet javnega naročila, ki je opredeljen v Prilogi št. 4,
– podatki o ponudniku (Priloga št. 1),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava – Priloga št. 2),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (Priloga št. 3),
– predračun (Priloga št. 5),
– ponudba (Priloga št. 6),
– konﬁguracija opreme (Priloga št. 7),
– ocenjevalna preglednica (Priloge št. 8),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo posla (Priloga št. 10),
– izjava banke o izdaji garancije za
odpravo napak v garancija dobi (Priloga
št. 12),
– vzorčna pogodba (Priloga št. 14).
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Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Garancije:
– Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo banke za resnost ponudbe v
višini 2% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do konca veljavnosti ponudbe. (Priloga št. 9).
– Najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
mora izvajalec predložiti garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5%
od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj
sedem dni po datumu določenem za primopredajo (Priloga št. 11).
– Ob primopredaji mora ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj sedem
dni po preteku garancijske dobe (Priloga
št. 13).
Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisane in žigosane izjave v
skladu s priloženimi vzorci, so obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena ob izpolnjevanju pogojev naročnika, navedenih v točki
11. poglavja II. – navodila ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
Naročnik izbere najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop naročila, v skupini
namenske opreme pa za posamezno točko
naročila, ob izpolnjevanju tehničnih zahtev
naročnika.
Ponudnik z najugodnejšo ceno za posamezni sklop opreme prejme 100 točk,
ostali ponudniki pa procentualno v odvisnosti do najugodnejšega ponudnika manj
kot sto točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-9/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 133/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000009) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 4. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Št.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.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: 1. 3. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 17122-04-403-32/2005/19 Ob-6453/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu Ministrstva za
zunanje zadeve in upravnih enot Republike Slovenije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83, faks
++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-32/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je oblikovanje,
izdelava, postopek zajema biometričnih
podatkov, personalizacija in dobava potnih listin z vključenimi biometričnimi podatki in drugih potnih listin ter izdelava in
dobava obrazcev, ovojnic in embalaže,
povezanih s potnimi listinami, za potrebe upravnih enot Republike Slovenije,
Ministrstva za notranje zadeve (MNZ)
in Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ)
– uporabniki, in sicer:
1. oblikovanje, izdelava, skladiščenje,
postopek zajema biometričnih podatkov,
personalizacija in dobava potnih listin z
vključenimi biometričnimi podatki:
1.1 biometrični potni list (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN), 32 strani,
1.2 biometrični potni list (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN), 48 strani,
1.3 biometrični diplomatski potni list,
1.4 biometrični službeni potni list,
1.5 biometrični potni list za tujca;
2. oblikovanje, izdelava, skladiščenje in
dobava potnega lista:
2.1 potni list za vrnitev;
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3. izdelava, skladiščenje in dobava obrazcev:
3.1 obrazec dovoljenja zakonitega zastopnika (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN),
3.2 obrazec naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine (SVN, SVN/ITA,
SVN/HUN),
3.3 obrazec vloge za izdajo potne listine
(SVN, SVN/ITA, SVN/HUN),
3.4 obrazec vloge za izdajo potnega lista
za tujca (SVN/GBR);
4. izdelava ovojnice s spremnim dopisom (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), za prenos
personaliziranih potnih listin od ponudnika
– izvajalca do uporabnika ali imetnika potne listine;
5. izdelava in dobava posebne transportne embalaže za prenos vlog in izdelanih
potnih listin od uporabnika do ponudnika
– izvajalca in nazaj;
6. specimni potnih listin:
6.1 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 32 strani,
službenega potnega lista, diplomatskega
potnega lista in potnega lista za tujca,
6.2 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 48 strani,
6.3 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 32 strani,
službenega potnega lista, diplomatskega
potnega lista in potnega lista za tujca – personaliziran,
6.4 specimen biometričnega potnega lista (SVN, SVN/ITA, SVN/HUN), 48 strani
– personaliziran
6.5 specimen potnega lista za vrnitev;
7. programska oprema za zajemanje
fotograﬁje, podpisa in prstnih odtisov na
zajemnih mestih uporabnikov in pretvorbo
fotograﬁje (slike in ne vzorca) in prstnih odtisov (slike in ne vzorca) v biometrični zapis.
Legenda oznak: SVN = slovenski;
SVN/ITA = slovensko-italijanski; SVN/HUN
= slovensko-madžarski; SVN/GBR = slovensko-angleški.
Pojem oblikovanja pod 1. točko pomeni vključitev in oblikovanje dodatnih, novih
zaščitnih elementov potne listine v skladu
z Uredbo Sveta Evropske unije (EC) št.
2252/2004 z dne 13. 12. 2004 in Resolucijo
predstavnikov vlad držav članic EU o enotnem formatu potnega lista z dne 8. 7. 2004,
ki dopolnjuje resolucije z dne 23. 6. 1981,
30. 6. 1982, 14. 7. 1986 in 10. 7. 1995.
Pojem oblikovanja pod 2. točko pomeni
oblikovanje potnega lista v skladu z odločitvijo predstavnikov vlad držav članic EU o
določitvi potnih listin za vrnitev z dne 25. 6.
1996, št. dokumenta: 496D0409.
Potne listine morajo biti oblikovane skladno s tehničnimi speciﬁkacijami, navedenimi
v razpisni dokumentaciji in graﬁčno podobo potnih listin Republike Slovenije, potne
listine pa morajo biti poleg tega izdelane in
personalizirane v skladu z dokumenti evropske unije in mednarodnimi standardi, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Obrazci,
ovojnica s spremnim dopisom in transportna
embalaža morajo biti izdelani v skladu s
tehničnimi speciﬁkacijami iz razpisne dokumentacije.
Delovni procesi personalizacije, kontrola
zapisanih podatkov in priprava na distribucijo potnih listin morajo biti, upoštevajoč določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov,
izvedeni izključno na ozemlju Republike
Slovenije.
Vloge za izdajo potnih listin in vsa ostala
naročila bodo uporabniki posredovali na na-
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slov oziroma lokacijo, kjer se bodo izvajali
delovni procesi personalizacije.
Izbrani ponudnik – izvajalec bo moral
biti do 26. 10. 2005 ustrezno tehnično opremljen za pričetek izdelovanja in personaliziranja potnih listin.
Naročilo se ne oddaja po sklopih oziroma
točkah. Ponudniki morajo ponuditi predmet
javnega razpisa v celoti, ter se ne morejo
prijaviti za izvajanje posameznih delov predmetnega javnega razpisa.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izdelave in personalizacije potnih listin je lokacija ponudnika
– izvajalca, delovni procesi personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprava
na distribucijo morajo potekati izključno na
ozemlju Republike Slovenije.
Kraj dobave potnih listov za vrnitev, obrazcev dovoljenja zakonitega zastopnika,
obrazcev naznanitve pogrešitve, izgube ali
tatvine potne listine, obrazcev vloge za izdajo potne listine, vloge za izdajo potnega
lista za tujca ter transportne embalaže in
specimnov potnih listin so lokacije uporabnikov, in sicer:
– lokacije upravnih enot na območju Republike Slovenije,
– lokacija MNZ, Direktorat za upravne
notranje zadeve in Direktorat za migracije,
Beethovnova 3, Ljubljana,
– lokacija MZZ, Prešernova 25, Ljubljana.
Personalizirane potne listine bo potrebno dostavljati na zgornje naslove oziroma
imetniku na naslov stalnega prebivališča na
območju Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22.45.10.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
količina biometričnih potnih listin (postavki
1.1 in 1.2) je 660.000 in naj bi bila izdelana
v obdobju 10 let. Predvidene količine predmeta javnega razpisa so po posameznih
postavkah in letih navedene v razpisni dokumentaciji.
V začetku izdelave biometričnih potnih
listin (postavke od 1.1 do 1.5) se bo biometrično zapisovala le podoba obraza imetnika
(slika in ne vzorec), prstni odtisi (slika in
ne vzorec) pa se bodo začeli biometrično
zapisovati v te potne listine v roku 36 mesecev od sprejema tehničnih speciﬁkacij v
skladu z Uredbo EU št. 2252/2004, z dne
13. 12. 2004.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; inštrument ﬁnančnega zavarovanja, kot garancija za zavarovanje obveznosti
iz naslova garancije za biometrične potne
listine.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
oziroma uporabniki bodo ponudniku-izvajalcu mesečno plačevali dobavljene potne
listine ter obrazce, ovojnice s spremnim dopisom in transportno embalažo na osnovi
računov, ki jih bo le-ta izstavil do 10. dne v
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mesecu za pretekli koledarski mesec. Rok
plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi 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 ponudnikov za izvedbo naročila z navedbo oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo naročila ter določiti
»glavnega-vodstvenega« ponudnika, ki bo
prvi odgovoren napram naročniku in katerega ime bo s strani naročnika sporočeno
Evropski komisiji v skladu z 2. točko 3. člena Uredbe EU št. 2252/2004, z dne 13. 12.
2004. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/p in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti oziroma za
samostojne podjetnike: davčna odločba in
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu); potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek; potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer:
– tehnične speciﬁkacije obrazca biometričnega potnega lista 32 strani (postavka
1.1), opis izdelave vloge za izdajo potne
listine, postopka izdelave, personalizacije in
priprave na distribucijo ter navedba lokacij
posameznih faz proizvodnje;
– podatki o kadrovski strukturi ponudnika;
– podatki o organizaciji in kadrovski
strukturi obrata (ponudnika ali podružnice)
za izdelavo obrazcev potnih listin in obrata
(ponudnika ali podružnice) za personalizacijo potnih listin;
– opis tehnične opremljenosti, organizacije proizvodnje, personalizacije in priprave
na distribucijo, zagotavljanja kakovosti, kemičnega in ﬁzikalnega nadzora;
– podatki o materialih in dobaviteljih materialov za izdelavo potnih listin;
– podatki o tehnologijah in dobaviteljih
tehnologij za izdelavo potnih listin;
– podatki o tehnologijah in dobaviteljih
tehnologij za personalizacijo potnih listin;
– seznam najpomembnejših poslov oziroma dobav ponudnika na področju izdelave
potnih listin ali na delih kot so tisk denarja
ali državnih identiﬁkacijskih dokumentov, v
obdobju od leta 2002 do 2005 – reference
ponudnika;

– za vsako vrsto obveznega zaščitnega elementa, navedenega v razpisni dokumentaciji – referenčni vzorec ali prototip (v
5 enakih izvodih) kateregakoli dokumenta
lastne izdelave, ki je zaščiten pred prenarejanjem (potni list, državni identiﬁkacijski
dokument, denar) in na katerem je določen
zaščitni element implementiran;
– opis informacijske infrastrukture;
– opis varovanja prostorov, kjer se izvajajo pogodbena dela;
– morebitni ogled prostorov, kjer se izvajajo pogodbena dela in praktičnega prikaza
postopkov zajema in priprave biometričnih
podatkov ter njihovega zapisovanja na čip in
kontrole ter postopkov na zajemnih mestih
– preverjanja ustreznosti fotograﬁj, prstnih
odtisov, njihovega zajema, zapisovanja na
čip in kontrole zapisanih podatkov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 15-16/4626 z dne 18. 2.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. zaščitni elementi potnega lista,
3. ﬁnančno stanje ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-32/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40303205, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 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 in dokazilo o vplačilu 10.000
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: 25. 4. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 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
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pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Direktorat za upravne notranje zadeve, Beethovnova 3, Ljubljana, 3. nadstropje, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudniki morajo do roka iz IV.3.3) točke
Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, posredovati kopijo celotne ponudbe v zaprti kuverti.
Tuji ponudniki predložijo pod III.2.1.1) in
III.2.1.2) točkama navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi,
kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po
pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen,
državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil
ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko
ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim
organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali
pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 3. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu
Ministrstva za zunanje zadeve in
upravnih enot Republike Slovenije

Gradnje
Št. 110-1/05

Ob-6363/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 10 z dne 4. 2.
2005 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo avtocestne baze
Novo mesto na odseku Hrastje-Lešnica
(Ob-3219/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 14. 3. 2005 do 11. ure. Odpiranje ponudb bo dne 14. 3. 2005 ob 12. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-5643/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrpelje-Kozina, kontaktna
oseba: Aleksander Batič, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, Slovenija, tel.
05/680-01-50, faks 05/580-01-80, elektronska pošta: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4146-4/2005-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba rekonstrukcije in delne novogradnje poslovnega objekta nekdanje uprave
podjetja Lesograd v splošno izobraževalno knjižnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kozina.
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: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% in
ob zaključku del bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvajalcu zagotovil plačilo za vsa dela
izvedena in potrjena ter plačljiva iz sredstev proračuna Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji
in dostavijo ustrezne listine, ki so navedene
v razpisu.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek registracije družbe iz sodnega
registra podjetij (za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS (za samostojne
podjetnike, posameznike); potrdilo 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;
potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri pristojni izpostavi davčnega urada; potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada
RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: referenčna lista ponudnika s
področja predmeta javnega naročila-objekti
visokih gradenj v zadnjih petih letih; reference odgovornega vodje projekta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 3. 2005.

20-21 / 4. 3. 2005 /

Stran

1709

Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure po preložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun št.
01235-0100006141.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenimi pooblastili za sodelovanje na
javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2005
ob 10. uri, Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, 6240 Kozina.
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: 22. 2. 2005.
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-5804/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna
oseba: Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/817-16-00, faks 03/817-16-26, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si,
internetni naslov: www.smarje-pri-jelsah.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) Opis: asfaltiranje, preplastitve s čiščenjem in prebrizgom ter izravnave starega asfaltnega vozišča na območju Občine
Šmarje pri Jelšah v letu 2005.
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: 34404-1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in
2,5 cm AB (5+2,5) 16.500 m2,
– preplastitev s čiščenjem in prebrizgom v sistemu 3 cm AB 9.500 m2,
– izravnava starega asfaltnega vozišča z BD p 1690 B 300 ton (50% ročno in
50% strojno).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ceste na območju Občine
Šmarje pri Jelšah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ista kot
v točki II.1.6.
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Količine so okvirne in se bodo med letom
usklajevale z naročnikom glede na dejanske
potrebe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 60
dni po dnevu uradnega prejema situacije.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni),
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno (potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo ministrstvo
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da ni
vpisan v kazensko evidenco),
4. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da podjetje ni
v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše od 30 dni),
5. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno z zakonodajo
– priložiti originalno potrdilo, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava RS),
6. izjava ponudnika, skladno s 6. točko
4. odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih
(ZJN-1A, Uradni list RS, št. 2/04),
7. ponudnik mora imeti lastno mehanizacijo za vgrajevanje asfaltnih mešanic,
8. ponudnik mora imeti lastno asfaltno
bazo ali sklenjeno letno pogodbo s proizvajalcem asfaltnih mešanic,
9. izjava ponudnika, da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji,
10. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,
11. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
12. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
13. bančna garancija za resnost ponudbe,
14. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudba,
15. minimalni plačilni rok je 60 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena 90%,
– plačilni roki 10%.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34404-1/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na TRR, št. 01324-0100003720
pred dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom »asfalti
2005«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2005 ali 41 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 10. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2005
ob 12. uri, sejna soba Občina Šmarje pri
Jelšah (II. nadstropje), Aškerčev trg 12.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-6118/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.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:
rekonstrukcija čistilne naprave Tolmin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 20 mio
SIT, izjava o garanciji za dobro izvedbo del
in izjava o garanciji za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 90 dni po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 3. 2005, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
št. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
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.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 12. uri, v prostorih Komunale Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
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: 25. 2. 2005.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 29/05
Ob-6131/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom počitka Mengeš, kontaktna oseba: Irena Gričar, Glavni trg 13, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/723-73-39, faks 01/723-73-47,
elektronska pošta: gricar@dom-pocitkamenges.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-Inženiring, d.d., kontaktna oseba: Mira Vlaj, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-042, faks
01/23-44-050.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-Inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Mira Vlaj, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-042, faks
01/23-44-050.
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, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del pri adaptaciji Doma počitka Mengeš – investicija 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom počitka Mengeš,
Glavni trg, Mengeš.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je izvajanje gradbenoobrtniških in instalacijskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 5. 2005 in/ali konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
– originalne izjave banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo ponudnik izstavil ob primopredaji opreme. Izjava
se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe; da ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem, ali pa ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da ima ponudnik poravnane
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi; originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznih dejanj v zvezi s poslovanjem; da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali
da zaradi takega kazenskega dejavnosti ni
bil pravnomočno obsojen-lastna izjava pod
moralno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: (za gospodarske družbe) obrazec BON-1/P z revizijskim
poročilom in bilanco stanja zadnjega poslovnega leta in obrazec BON –2 oziroma
izjavo banke, ki vključuje podatke zahtevane iz pogojev in izjave ponudnika, da je
v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti; (za samostojne podjetnike)
originalno potrdilo banke pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe, napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto, izjavo po-

nudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje
zapadle poslovne obveznosti; poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov (Odredba o spremembi odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov – Ur. l.
RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najvažnejših zgrajenih
objektov v zadnjih petih letih (od vključno
1. 3. 2000 dalje), in sicer na vsaj treh objektih z vrednostjo GOI del posameznega objekta najmanj 300 mio SIT (z DDV), vključno
z dokazili v obliki potrdila za vsak posel s
strani končnih naročnikov oziroma investitorjev, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Reference kadrov s podatki o ključnih
kadrih oziroma izkušnjah na področju razpisanih del za odgovornega vodjo del. V
primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete
s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti seznam
podizvajalcev (ﬁrma oziroma naziv, naslov,
vrsta in vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvajal), iz katerih mora biti razvidno,
da ima ponudnik že zagotovljeno izvedbo
posameznih vrst del, oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju. Ponudnik lahko za istovrstna dela zagotavlja kapacitete z več
podizvajalci, ki morajo v celoti izpolnjevati
pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora predložiti pisne izjave od vseh v
svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki
bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik do njih pravočasno in
pravilno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti. Ponudnik mora zagotoviti, da
izpolnjujejo pogoje za udeležbo v postopku
oddaje javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi. Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano z
istovrstnimi dokazili, ki po obliki, vsebini in
glede datuma izdaje ustrezajo dokazilom,
ki jih je za predmetno javno naročilo dolžan
predložiti ponudnik. Ponudnik mora ponudbi
priložiti terminski plan, seznam in cenik vseh
materialov, ki bodo vgrajeni pri izvedbi razpisanih del ter cenik prevozov, strojne opreme in mehanizacije, kakor tudi cenik urnih
postavk za vse vrste del in kvaliﬁkacij; Dela
se bodo oddala najugodnejšemu ponudniku
po načelu ﬁksne in nespremenljive cene do
pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje izvršenih del, obračun po dejansko
vgrajenih količinah.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 od 7. 3. 2005 do 31. 3.
2005, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Cena: 20.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije, plačilo na
TTR LIZ-inženiring, 19100-00100023743
SZ KB, d.d.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti pri LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 4. 2005 do 10. ure;
v tajništvu Doma počitka Mengeš, Glavni trg
3, 1234 Mengeš.
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: 91 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 4. 2005
ob 11. uri; Dom počitka Mengeš, Glavni trg
3, Mengeš.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005.
Dom počitka Mengeš
Ob-6138/05
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: Dušan Hrib, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-70, faks 01/588-97-59, elektronska
pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 211,
kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-03, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana; ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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: PI 05-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja regulatorske postaje RV-35 Zadobrova s priključnimi plinovodi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zadobrova.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, strojnoinstalacijskih in elektroinštalacijskih del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za začetek del je 15. maj 2005 in
rok za dokončanje del je 29. avgust 2005.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, bančna garancija za
odpravo napak v višini 5% opravljenih pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma evidentiranega prejema
situacije v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– 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, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti:
1. ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1,
– referenčna lista kadrov,
– reference ponudnika,
– rok plačila,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 05-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 600-05-05. Vplačilo je možno
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tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
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 12. uri; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
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: 25. 2. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-6145/05
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, elektronska
pošta: Branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Perspektiva, d.o.o., Šoštanj, kontaktna oseba: Dušan Pavčnik, Trg svobode 5,
3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/891-12-40,
faks 03/891-12-41, elektronska pošta: dusan.pavcnik@perspektiva-group.com.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Perspektiva, d.o.o., Šoštanj, kontaktna oseba: Dušan Pavčnik, Trg svobode
5, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel. 03/891-12-40,
faks 03/891-12-41, elektronska pošta: dusan.pavcnik@perspektiva-group.com.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih in obrtniških del, strojnih in elektro instalacij ter zunanje ureditve za preureditev objekta »Urška« za
potrebe Filozofske fakultete.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Privoz 11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih in obrtniških del, strojnih in elektro instalacij ter zunanje ureditve v skladu z
razpisno dokumentacijo in projekti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec 90 dni od dneva uvedbe v
delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo del 10% pogodbene
vrednosti,

– izjava banke o izdaji bančne 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
s strani pooblaščenega inženiringa potrjene
situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vsi registrski listi iz sodnega registra
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb). Samostojni
podjetniki predložijo priglasitveni list DURS.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na
podlagi posebnega zakona dovoljenje za
opravljanje te dejavnosti potrebno. Potrdilo
Inženirske zbornice Slovenije o vpisu v imenik odgovornih vodij del za posameznike, ki
bodo opravljali dela po pogodbi. Potrdilo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen na osnovi
sodne odločbe. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo sodišča ne sme biti starejše od
30 dni od datuma odpiranja ponudb. Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na osnovi sodne odločbe. Potrdilo
izda Okrožno sodišče. Potrdilo sodišča ne
sme biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za gospodarske
družbe: obrazec BON-1/P in mnenje oziroma izkazi poslovnih bank pri katerih ima
odprte transakcijske račune, o boniteti in
plačilni disciplini in sposobnosti ponudnika v
zadnjih 6 mesecih, za samostojne podjetnike: davčna napoved za leto 2003, potrjeno s
strani pristojne izpostave, DURS, ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnjih šest obračunsko zaključenih mesecev pred odpiranjem ponudb, ki jih potrdi
pristojni DURS ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 6 dni,
mnenje pooblaščenega revizorja, če ga za
ponudnika predpisuje Zakon o gospodarskih
družbah. Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb, razen
revizijskega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, to je najvažnejših opravljenih gradbenih in obrtniških
del, v zadnjih treh letih, najmanj na treh
objektih v vrednosti posameznega dela nad
250,000.000 SIT. Vrednost del vključuje
DDV. Obrazcu morajo biti priložena potrdila
o kvalitetno izvedenih gradbenih in obrtniških delih, v skladu s pogodbenimi določili
naročnika, ki ga ponudnik v obrazcu navaja. Veljavna so samo potrdila z originalnim žigom naročnika. Seznam zaposlenih
in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni
za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor
kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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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 vsak dan od 9.
do 11. ure.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na transakcijski
račun Perspektive, d.o.o. v Šoštanju št.
10100-0029171387, odprt pri Banki Koper,
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: 4. 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: 4. 4. 2005
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, soba 77-78.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Univerza v Ljubljani
Št. 369/02/05
Ob-6163/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
kontaktna oseba: Franci Ramšak, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-42-00, faks 02/252-32-45, elektronska pošta: info.pf@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.pf.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Irena Trs,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška in instalacijska dela
pri izvedbi IVD del kletnih prostorov Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pravna fakulteta UM,
Mladinska ul. 9, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri izvedbi
IVD del kletnih prostorov Pravne fakultete
Univerze v Mariboru,
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: takoj po podpisu pogodbe, zaključek del: junij 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5 mio SIT;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v višini 5 mio SIT, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
višini 5 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora),
v 60 dneh od uradnega prejetja potrjenih
začasnih mesečnih situacij in v skladu z
dinamiko plačil,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), po kvalitetni
primopredaji del, predaji bančne garancije
oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
– 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 zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
– Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
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bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune.
– Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2002 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
– Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih
2 poslovnih letih in s katerimi bo dokazal
izpolnjevanje ekonomsko-ﬁnančnih pogojev
za priznanje sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: na 3 objektih, kjer je izvajalec izvajal investicijsko vzdrževalna dela ali
sanacijo objekta v vrednosti min. 100 mio
SIT (z DDV) – potrjene reference s strani
naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Pridobiti ju je mogoče do: 4. 4. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2005 do 10. ure,
Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor
– tajništvo.
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: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 13. uri, Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta
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Št. 110-1/05
Ob-6368/05
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 inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleš Berkopec, univ. dipl.
inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-217, faks 01/30-68-251,
elektronska pošta: ales.berkopec@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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00008/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija mostu čez Dravinjo
VA0084 na AC odseku Slovenske Konjice–Dramlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Slovenske
Konjice–Dramlje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.19-9.
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: 45 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 1,152.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
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odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela (rekonstrukcija
cestnih objektov);
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 4. 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: 8. 4. 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: 8. 4. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-6369/05
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 inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleš Berkopec, univ. dipl.
inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-217, faks 01/30-68-251,
elektronska pošta: ales.berkopec@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.

01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00009/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija podvoza za lokalno cesto
in podvoza za R2 v Hruševju na AC odseku Postojna–Razdrto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC odsek Postojna–Razdrto.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4545.41.0.00-4.
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: 50 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 3,276.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela (rekonstrukcija
cestnih objektov);
– seznam glavne Izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 4. 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: 7. 4. 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: 25. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-6370/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, 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.,
kontaktna oseba: Franc Bobnar, univ. dipl.
inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/61-54-402, faks 05/65-90-048,
elektronska pošta: franc.bobnar@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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, 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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadvoza Dolnje Ležeče preko
železniške proge Ljubljana–Sežana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.44-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:

Št.

1. obseg ponudbenih del:
1.1 gradnja nadvoza Dolnje Ležeče preko železniško progo Ljubljana – Sežana,
s priključkom na deviacijo krajevne ceste
0-10-3a, ki obsega:
1.1.1 nadvoz preko železniške proge v
km 668+435, železniške proge Ljubljana –
Sežana razpon med opornikoma = 12,74 m,
š = 7,00 m,
1.1.2 deviacija lokalne ceste Dolnje Ležeče – Divača, v dolžini 265 m,
1.1.3 prestavitev in zaščita SVTK naprav,
1.1.4 prestavitev vodovoda.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece 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 2,520.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 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.
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 6. 4. 2005.
Cena: 30.000 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: 6. 4. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje in-
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ženiring, 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: 25. 2. 2005.
Občina Divača
Ob-6402/05
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 kakršnimi koli načini gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste Postojna – Razdrto
R2/0306.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0306 cesta R2-409
Postojna–Razdrto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(CPA / NACE / CPC): 502.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
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;
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– 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).
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 4. 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: 8. 4. 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: 8. 4. 2005
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
68,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Direkcija RS za ceste
Ob-6454/05
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: rekonstrukcija ceste skozi vas Soča
R1-206/1029.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1029 cesta R1-206
Trenta–Bovec.
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: 190 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 sloven-
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ščine, 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 8. 4. 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: 8. 4. 2005 do 11. 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: 8. 4. 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
84,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 4022-65/2004-37

Ob-6135/05

Popravek
V zvezi z javnim naročilom št. 04/310048,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 6 z dne
21. 1. 2005, Ob-1421/05, in popravek razpisne dokumentacije, ki bo objavljen 28. 2.

Št.

2005 v Uradnem listu RS, se doda in spremeni:
Točka objave: III.2.1.
– Dokazilo pod točko 3.8.1.1 se spremeni in se glasi: »Izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence«.
– Pogoj pod točko številka 3.8.7. se
črta.
Točka objave: III.2.1.3
– Pogoj pod točko 3.8.9.1 se spremeni in
se glasi: »Seznam opravljenih storitev ﬁzičnega in tehničnega varovanja objektov
A) tehnično varovanje za sklop 1
Ponudnik mora priložiti vsa 3 potrjene
reference od treh različnih naročnikov, za
katere je v zadnjih treh letih opravljal storitve
tehničnega varovanja.
B) Fizično varovanje in receptorske storitve za sklopa 2 in 3.
Ponudnik mora priložiti vsaj tri potrjene
reference od treh različnih naročnikov, za
katere je v zadnjih treh letih v poslovnih
stavbah opravljal storitve ﬁzičnega varovanja in receptorske storitve.
– Pogoj pod točko 3.8.9.4 se dopolni in
sicer: » Za minimalen nivo znanja se zahtevajo osnove poznavanja Worda, Excela,
Outlooka.«
– Pogoj pod točko 3.8.9.5 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 zbornica RS za zasebno
varovanje in tudi službene izkaznice, ki jih je
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
Dokazilo:
A) Kot dokazilo se bodo upoštevale licence in službene izkaznice, ki jih je izdala
zbornica RS za zasebno varovanje in tudi
službene izkaznice, ki jih je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve
B) Ponudniki morajo podati izjavo pod
kazensko in materialno odgovornostjo (vezano tudi na garancijo za resnost ponudbe),
da bodo delavci ponudnika ob prevzemu del
izpolnjevali vse z zakonom in razpisno dokumentacijo zahtevane pogoje, ter da bodo tri
dni pred nastopom del predložili naročniku
dokazila o posesti službenih izkaznic za varnostnike, ki bodo izvajali razpisana dela
– Pogoj pod točko 3.8.12 se črta iz razpisne dokumentacije.
– Pogoj pod točko 3.8.14 se spremeni in
se glasi: »Izjava ponudnika, da bo delavce
plačeval v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za varovanje«.
Točka objave: III.2.1.2
Pogoj pod točko 3.8.8 se spremeni in se
glasi: »Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben to je, ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila,
blokiran transakcijski račun oziroma, da je
posloval pozitivno.
Dokazila
A) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
1. Obrazci BON 1 in BON 2, izdani s
strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke
za zadnje bilančno obdobje.
2. Za podjetja ki so bila ustanovljena v
letu 2004 se kot dokazilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti upošteva potrdilo banke, da je ponudnik v letu 2004 posloval
pozitivno.
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B) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
1. Potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
2. Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
Mestna občina Ljubljana
Št. 961-03/05

Ob-6347/05

Popravek
V javnem naročilu št. 961-03/05, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18 z dne
25. 2. 2005, Ob- 4844/05, se popravi in
spremeni točka objave IV.3.3), tako da se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejem ponudb ali prijav
za sodelovanje: 17. 3. 2005 do 9. ure.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-6142/05
Navedba datuma
odpiranja ponudb
V Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne
18. 2. 2005 je bil objavljen javni razpis za
oddajo javnega naročila storitev po odprtem
postopku za pridobivanje zemljišč in premoženjskopravna ureditev na območju sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov ob reki
Muri od Dokležovja do Kučnice in od Cvena
do Vučje vasi – 1. faza (Ob-4192/05).
V objavi predmetnega javnega razpisa
se navede datum in čas odpiranja ponudb
v točki IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 3.
2005 ob 10. uri; Ministrstvo za okolje in
prostor – Urad za mednarodne in evropske
zadeve – Sektor za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 220a v 2. nadstropju.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-5489/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Mirko Zidar,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-79-56, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: mirko.zidar@trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe Občine Trbovlje, javnih zavodov
in javnega podjetja za leti 2005 in 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava na merilnih mestih,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je dobava približno 6.085.500 kWh
električne energije za leti 2005 in 2006, natančnejša ocena po odjemnih mestih je navedena v raspisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih računov v 30. dneh po prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pridobljena licenca za dobavo električne energije (6. člen Energetskega zakona),
2. dokazilo, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Energetski zakon
(Ul. l. RS, št. 79/99, 8/00, 110/02 in 50/03).
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: 20. 3. 2005.
Cena: 3.000 SIT dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen nakazila: Razpisna dokumentacija dobava električne energije.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 11. uri, mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
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: 22. 2. 2005.
Občina Trbovlje
Ob-5978/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Borovnica, kontaktna oseba: Sonja
Čvorak, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, Slovenija, tel. 01/75-46-126, faks 01/75-46-126,
elektronska pošta: komunala@borovnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN-01-03/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Borovnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005, konec 1. 5.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od dneva potrditve.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo (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.
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: ZJN-01-03/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 3. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanskim nalogom na transakcijski račun Občine Bo-

rovnica št. 01205-0100001112, sklic na št.
714199-0305.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 13. uri, sejna soba Občine Borovnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005.
Občina Borovnica
Ob-6025/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Dominik Skumavec, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta: dominik.skumavec@radovljica.si, internetni
naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: letno in zimsko vzdrževanje
lokalnih cest v Občini Radovljica.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redno letno vzdrževanje in zimska služba
za obdobje dveh let, z možnostjo letnega
podaljševanja pogodbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno in
zimsko vzdrževanje 49 km cest na ozemlju
Občine Radovljica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005, konec 1. 9.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se bodo izvajala mesečno, v roku dni
od potrditve situacije s strani odgovornega
nadzornika.
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 sposo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
bnosti: pogoji so podrobneje opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge uradne evidence registraciji ponudnika,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– dokazilo o poravnanih davkih in drugih
prispevkih v skladu z zakonom,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan v
zvezi s poslovanjem (velja dokazilo iz druge
alineje).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– minimalni letni promet 50 mio SIT,
– potrdilo banke o neblokiranosti transakcijskega računa v zadnjih 12 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije,
– seznam tehničnega osebja ponudnika
z njihovo kvaliﬁkacijsko strukturo,
– reference seznam sorodnih poslov v
zadnjih petih letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o javnih
cestah (ZJC).
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: 21. 3. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TR Občine Radovljica 01302-0100007805, sklic
713000050-1223.
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 1. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 12. uri, prostori Občine Radovljica, Gorenjska c. 19.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005.
Občina Radovljica
Ob-6117/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Državni zbor, kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81,
faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija Državni
zbor, kontaktna oseba: mag. Dušan Benko,
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-99-51, faks 01/478-98-57, elektronska pošta: Dusan.Benko@dz-rs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Državni
zbor, kontaktna oseba: mag. Dušan Benko,
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-99-51, faks 01/478-98-57, elektronska pošta: Dusan.Benko@dz-rs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija Državni zbor, kontaktna oseba: mag. Dušan Benko, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-99-51,
faks 01/478-98-57, elektronska pošta: Dusan.Benko@dz-rs.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I A 10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 043-06/94-1/8.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dnevno spremljanje poročanja slovenskih medijev o delu Državnega zbora in
izdelava internet e-klipinga iz domačih
medijev za Državni zbor Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po prejemu mesečnega 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:
a) Potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
b) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
c) Izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) Izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo, da je ponudnik – samostojni podjetnik vpisan pri davčnem organu (priglasitveni list), ki ne sme biti starejši od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, in potrdilo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti.
b) Dokazila oziroma izjava, da ponudnik
razpolaga s potrebnimi avtorskimi in licenčnimi pravicami za tiskane in elektronske medije, ki so predmet razpisa (navedeni so v
prilogi razpisne dokumentacije).
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti, določene z zakonom, ki ni starejše od
30 dni od dneva 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 043-06/94-1/8.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 3. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 3. 2005, do 10.
ure. Ponudbe morajo do navedenega roka
prispeti na naslov s priporočeno pošto ali
biti osebno vročene v recepciji Državnega
zbora Republike Slovenije.
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: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o
odpiranju ponudb, morajo pooblaščeni predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2005
ob 12. uri, prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: na podlagi
2. točke 97. člena Zakona o javnih naročilih lahko naročnik odda javno naročilo po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po preteku sklenjene pogodbe še za
eno leto.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 404-08-52/2005-2
Ob-6136/05
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 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna _narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardelje-
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va ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna _narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek
za nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86
in Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne
informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna _narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27 – druge storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 39/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava artiklov bojne uniforme:
– bluzon moški (maskirni),
– bluzon ženski (maskirni),
– hlače moške (maskirne),
– hlače ženske (maskirne),
– kapa s senčnikom (maskirna).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe je Centralno skladišče MORS, Miheličeva ul. b. št.,
Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis
predmeta – izdelava:
– bluzon moški (maskirni), ID 64868,
STO B.K. 56/03, 1. izvod, leto 2005: 7.000
kosov, leto 2006: 7.000 kosov,
– bluzon ženski (maskirni), ID 64871,
STO BŽ.K.56/03, 1. izvod, leto 2005: 1.000
kosov, leto 2006: 1.000 kosov,
– hlače moške (maskirne), ID 64869,
STO B.K. 57/03, 1. izvod, leto 2005: 7.000
kosov, leto 2006: 7.000 kosov,
– hlače ženske (maskirne). ID 649879.
STO BŽ.K.57/03, 1. izvod, leto 2005: 1.000
kosov, leto 2006: 1.000 kosov,
– kapa s senčnikom (maskirna), ID
64870, STO B.K. 58/03, 1. izvod, leto 2005:
8.000 kosov, leto 2006: 8.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za prvo dobavo je 30. 6. 2005,
za zadnjo dobavo 20. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe in izjavo banke, da bo v
primeru sklenitve pogodbe s ponudnikom
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vse pod pogoji, kot
je razvidno iz III.2.1.2.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
računa je 30 dni po uradnem prejemu računa na naročnikov naslov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
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ročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, ali lastna izjava (pod kazensko
in materialno odgovornostjo) v skladu z
44. členom ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
2. da ima priloženo bančno garancijo
za resnost ponudbe, v višini najmanj 1%
od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV
(skupaj vrednost vseh ponujenih sklopov),
kot jamstvo, da bo, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji, brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb.
3. da ima podpisano in žigosano izjavo
banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 1% od vrednosti
pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj še 1
mesec čez trajanje pogodbe, v kolikor bo s
ponudnikom sklenjena pogodba.
4. da ima priloženo 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:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih,

– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da ima priložen in podpisan ter žigosan
vzorec pogodbe,
– da ima priložen zahtevani vzorec.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena: najnižja skupna vrednost posameznega sklopa.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno in oceno vzorca.
1. cena – 60 točk,
2. ocena zahtevanega vzorca – 40 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-52/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 39/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na
številko 1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 4. 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 sklenitve pogodbe, na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega
naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva pl. 24, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled vzorcev
je možen pri Valeriji Čižman. Za ogled se
je potrebno predhodno telefonsko najaviti.
Telefonska najava je možna vsak delovni
dan med 8. in 9. uro na tel. 01/471-28-33 v
času objave javnega razpisa pa do datuma
oddaje ponudb na ta javni razpis.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-38/2005-2
Ob-6143/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna-narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna-narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev po prilogi IB Zakona o javnih naročilih, in sicer pod. št. 25. zdravstvene in
socialne storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 36/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zdravstvena zagotovitev zdravnika pri
vojaških usposabljanjih na terenu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poček, Bač, Vipava (Mlake), Apače, Cerklje ob Krki, Borovnica in
širše področje Pivke.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zdravstvena zagotovitev zdravnika pri vojaških
usposabljanjih na terenih Poček, Bač, Vipava (Mlake), Apače, Cerklje ob Krki, Borovnica in širše področje Pivke z dnevno angažiranostjo od 6 do 10 ur do 200 dni letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe
april 2005 – december 2006 z možnostjo
podaljšanja veljavnosti z aneksom do skupaj
24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik, ki se prijavlja mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
600.000 SIT.
Izbrani ponudnik pa bo moral priložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 600.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Št.

– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu 2005
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– da imajo izvajalci storitev pridobljeno
ustrezno licenco (ponudnik priloži fotokopije licenc),
3. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
4. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
5. da ima priloženo, podpisano in žigosano garancijo za resnost ponudbe,
6. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-38/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 3. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 36/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno št., št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 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 eventualne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 4. 2005
ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-6146/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za komerc.
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 03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organizacija letalskih prevozov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) 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 višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je najmanj 30 dni od
dneva prejema pravilno izstavljenega računa za vsako posamezno storitev.
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 002/2005.
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 002/2005.
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 002/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 002/2005-1LODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 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 telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 002/2005-1L-ODP/S) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 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: 25. 2. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
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Ob-6165/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 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) Opis: skeniranje, aerotriangulacija in
izdelava ortofota 1 – 2005
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: Sk-At-OF 1-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
skeniranje, aerotriangulacija in izdelava
ortofota: 15 fotogrametričnih blokov.
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: 74.27.51.00-8, dodatni predmeti:
74.27.42.00-2,
74.27.41.00-1,
74.27.50.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
15 fotogrametričnih blokov (iz projekta CAS
2000).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajanje po izvedenem aerosnemanju in predaji ﬁlma (aerosnemanja v času
od 1. 4. 2005 do 15. 9. 2005).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 4. 2005 in/ali konec
30. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti (dokazilo: dokument iz točke
3 navodila za pripravo ponudbe.);
– 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 (dokazilo: dokument iz točke 5
navodila za pripravo ponudbe);
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek

katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež (dokazilo:
dokument iz točke 6 navodila za pripravo
ponudbe.).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati (dokazilo:
dokument iz točke 7 navodila za pripravo
ponudbe.) Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– da je ponudnik ekonomsko – ﬁnančno
sposoben; pogoj, da bo ponudniku priznana
ekonomsko – ﬁnančna sposobnost je, da
v preteklih 6 mesecih ni imel blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov) (dokazilo: dokumenti iz točke 8 navodila za pripravo ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima vodja projekta ponudnika vsaj
troletne izkušnje pri izdelavi ortofota;
– da ponudnik v ponudbi navede, da razpolaga z opremo, ki je zahtevana v Tehničnem pravilniku Sk-At-OF, ver. 5., 15. 2.
2005;
– da roki predaje elaboratov niso daljši
od 60 dni. Ponudnik to navede v ponudbi;
– da ponudnik odda referenčni izdelek
Etalon.
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.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ob-34897/04.
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. cena – od 0 do 70 točk,
2. čas izdelave – od 0 do 20 točk,
3. reference izvajalca – od 0 do 10 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005.
Cena 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje. Cena enega tiskanega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun EZR št. 01100-1000616337 model: 11,
sklic na št. 25127-7141998-99000005.
Brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske urave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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 30. 6. 2005.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 10. uri,: Ljubljana, Zemljemerska ulica
12, sejna soba pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 3. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-6376/05
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.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, 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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje varovanja (ﬁzičnega, tehničnega
in kombiniranega) in opravljanje receptorskih storitev v objektih in prostorih
ZPIZ in ZZZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Trbovlje, Celje,
Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje
pri Jelšah, Žalec, Koper, Kranj, Jesenice,
Maribor, Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica,
Lenart, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Krško, Črnomelj, Velenje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.61.10.00-5; 74.61.30.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 23.
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:
Izvajanje varovanja in receptorskih storitev v poslovnih objektih po sklopih:
I. sklop:
I/a. Poslovna stavba ZPIZ, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana
I/b. Poslovna stavba ZPIZ, Trg OF 12 IN
13, Ljubljana
I/c Poslovni prostori ZPIZ, Masarykova
17, Ljubljana
I/d. Poslovni prostori ZPIZ, Linhartova
51, Ljubljana
I/e. Arhivski prostori ZPIZ, Štefanova 5,
Ljubljana
I/f. Poslovni prostori ZPIZ, OE Ljubljana,
izpostava Trbovlje, Sallaumines 2, Trbovlje
II. Sklop:
II/a. Poslovni prostori ZPIZ, OE Celje,
Gregorčičeva 5A, Celje
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II/b Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
Gregorčičeva 5A, Celje
III. Sklop: Poslovni prostori ZPIZ, OE Celje, Trg celjskih knezov 6, Celje
IV. Sklop:
IV/a. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Laško, Kidričeva 5, Laško
IV/b. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Slovenske Konjice, Mestni trg 18,
Slovenske Konjice
IV/c. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Šentjur, Mestni trg 2, Šentjur
IV/d. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta
25, Šmarje pri Jelšah
IV/e. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Žalec, Pečnikova 1, Žalec
V. Sklop: Poslovni prostori ZPIZ, OE Koper, Pristaniška 12, Koper
VI. Sklop
VI/a. Poslovni prostori ZPIZ, OE Kranj,
Stara cesta 11, Kranj
VI/b. Poslovni prostori ZPIZ, OE Kranj,
izpostava Jesenice, Ulica maršala Tita 73,
Jesenice
VII. Sklop:
VII/a. Poslovni prostori ZPIZ, OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor
VII/b. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor
VIII. Sklop: Poslovni prostori ZPIZ, OE
Maribor, pisarna Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj
IX. Sklop:
IX/a. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, izpostava Ormož, Ptujska cesta 25/b,
Ormož
IX/b. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, izpostava Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 21, Slovenska Bistrica
IX/c. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, izpostava Ptuj, Vodnikova 2, Ptuj
IX/d. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, izpostava Lenart, Kraigherjeva 19/b,
Lenart
X. Sklop: Poslovni prostori ZPIZ, OE
Murska Sobota, Kocljeva 12d, Murska Sobota
XI. Sklop: Poslovni prostori ZPIZ, OE
Nova Gorica, Kidričeva 13, Nova Gorica
XII. Sklop:
XII/a. Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesto, Novi trg 9, Novo mesto
XII/b. Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesto, pisarna Krško, Cesta krških žrtev
67, Krško
XII/c. Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesto, pisarna Črnomelj, Kolodvorska 34,
Črnomelj
XIII. Sklop: Poslovni prostori ZPIZ, OE
Ravne na Koroškem, izpostava Velenje,
Prešernova 7, Velenje.
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 2% ponudbene vrednosti z vključenim davkom, izdana s strani banke, ki mora
veljati 90 dni od opiranja ponudb oziroma
toliko, kolikor je veljavna ponudba.
2. Izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa, ki bo
izstavljen mesečno 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: pogodba.
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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: 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 razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija podjetja ali redni izpis iz
sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran
pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da
so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list).
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda AJPES. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
2. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
Davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
3. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek. (Podjetja predložijo
potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada).
4. Pooblastilo pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za
predmetno javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje pooblaščenega revizorja
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od datuma revizorjevega
poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo Ministrstva za notranje zadeve o številu registriranih varnostnikov po
stopnjah izobrazbe, zaposlenih pri ponudniku.
2. Potrdilo Ministrstva za notranje zadeve o licencah za opravljanje storitve, na katero se prijavlja posamezni ponudnik.
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3. Izjava ponudnika, da ima organizirano 24-urno lastno intervencijsko službo na
območjih ali v bližini območij, kjer se izvaja
varovanje.
4. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled, ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
5. Izjava ponudnika o možnosti zamenjave varnostnikov.
6. Referenčna lista z navedbo naročnikov, pri katerih je ponudnik do sedaj opravljal in še vedno opravlja storitve s področja
izvajanja storitev ﬁzičnega varovanja.
7. Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-02/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 4. 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 in
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: 7. 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: 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: 7. 4. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
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 lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ul.
15, Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 430-30/2005
Ob-6378/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Jesenice, kontaktni osebi: Asna
Stošič in Brigita Džamastagič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
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04/586-92-24, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Aleksandra Potočnik, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-75,
faks 04/586-92-16, elektronska pošta: sandra.potocnik@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA-6b.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁnančni leasing – ﬁnanciranje nakupa
opreme za Glasbeno šolo Jesenice in
opreme za avdio video in scensko razsvetljavo Glasbene šole Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ﬁnančni
leasing za ﬁnanciranje nakupa opreme za
Glasbeno šolo Jesenice in opreme za avdio video in scensko razsvetljavo Glasbene
šole Jesenice v vrednosti 72 mio SIT, za
obdobje 5 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek maj 2005 in/ali konec
april 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da takšno dovoljenje z zakonom ni predpisano,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, v skladu
s predpisi s predpisi,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2),
– dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje
predpisano in potrdilo banke do kreditne

linije v višini najmanj 72 mio SIT, če ponudnik ni banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je v zadnjih treh letih opravil vsaj eno tovrstno storitev v vrednosti najmanj 50 mio SIT,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. obrestna mera – 98 točk,
2. stroški odobritve in vodenja – 2 točki.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-30/2005.
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 ali 28 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 6. 2005 in/ali 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 12. uri; sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi preko spletne
strani naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Občina Jesenice
Ob-6395/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., kontaktna oseba: Roman
Ciglar, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, Slovenija, tel. 890-00-10, faks 890-00-20, elektronska pošta: roman.ciglar@ksp-litija.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 2-A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pretovarjanje komunalnih odpadkov v
35 m3 do 40 m3 kontejnerje in odvoz.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Širjava pri Ponovičah (Litija) /Unično
(Hrastnik),
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– Širjava pri Ponovičah (Litija) / Ostri vrh
(Logatec).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.3.2) 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: 29. 3. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije je potrebno poravnati na poslovni račun št. 02023-0020080754. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak
delovni dan od 8. do 12 ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 3. 2005, do 9 ure,
na sedežu podjetja .
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: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 10 uri, Ponoviška cesta 15, Litija, sejna
soba podjetja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
Sp 3/05
Ob-6396/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko, Tavčarjeva 9 (podstrešje
sodne stavbe), 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/366-42-24, faks 01/366-43-00, elektronska pošta: pavel.reberc@sodisce.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.

Št.

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7 – računalniške storitve.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Sp 3/2005-JN-4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve razvoja računalniške programske opreme:
– izdelava graﬁčnega vmesnika v javanski kodi (odjemalec za aplikacijski strežnik
Bea Weblogic),
– izdelava modulov v J2EE tehnologiji za srednji nivo aplikacijski strežnik Bea
Weblogic Server in integracija Bea Tuxedo
aplikacij,
– portal (JSP) za Bea Weblogic Server z
uporabo J2EE funkcionalnosti na srednjem
nivoju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se bodo izvajale
pri ponudniku in na sedežu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izdelava graﬁčnega vmesnika v javanski kodi (odjemalec za aplikacijski strežnik Bea Weblogic).
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izdelava modulov v J2EE
tehnologiji za srednji nivo aplikacijski strežnik Bea Weblogic Server in integracija Bea
Tuxedo aplikacij.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: portal (JSP) za Bea Weblogic Server z uporabo J2EE funkcionalnosti na srednjem nivoju.
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: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik bo v drugi fazi omejenega postopka
zahteval predložitev bančnih garancij.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prejema računa in njegove potrditve.
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, ki mora natančno opredeliti naloge
in odgovornost.
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
v skladu z določbami ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v
skladu z določbami ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji v skladu z določbami
ZJN-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami ZJN-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 3. 2005.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 3. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb v prvi
fazi postopka ne bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3.
2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 3. 2005.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Center za informatiko
Ob-6400/05
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 – Uprava RS za
jedrsko varnost, kontaktna oseba: Igor Sirc,
Železna cesta 16, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/472-11-00, faks 01/472-11-99, elektronska pošta: igor.sirc@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/ursjv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava študije obvladovanje učinkov staranja v Nuklearni elektrarni Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila je 15,000.000
SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni od prejema računa, ki je izstavljen po
zaključku posamezne faze.
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.3.2) 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:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005-JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 3. 2005.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 3. 2005
ob 12. uri, Železna cesta 16, Ljubljana (5.
nadstropje).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor –
Uprava RS za jedrsko varnost
Ob-6403/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum?: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija 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,
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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:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v preteklem poslovnem letu
(2003) je znašal najmanj v višini 80% vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o
letnih prihodkih, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
ﬁnančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– oprema izvajalca mora ustrezati pogojem za opravljanje vzdrževanja, ki je opredeljeno v projektni nalogi (Dokazilo: Popis
opreme, ki jo izvajalec zagotavlja za opravljanje vzdrževanja);
– zagotovljen mora biti vodja vzdrževanja, ki mora izpolnjevati pogoje navedene 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 4. 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: 8. 4. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Direkcija RS za ceste

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-6149/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Arpad Gaal;
tel. 02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1. nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-01-29, faks 02/220-01-07, elektronska
pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kabelske razdelilne omarice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: omarice podometne.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
4,700.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku
12 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: omarice prostostoječe
razdelilne.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
17,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku
12 mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: omarice prostostoječe
priključne.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
23,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku
12 mesecev.
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:
Ocenjena vrednost javnega razpisa:
44,700.000 SIT;
Sklop A: 4,700.000 SIT; sklop B:
17,000.000 SIT; sklop C: 23,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecih od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Akt o skupni izvedbi 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 sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.

Št.

IV.1) Vrsta postopka:odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90 točk,
2. kompatibilnost – 6 točk,
3. rok plačila – 2 točki,
4. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno
– 2 točki.
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 4. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2005 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel:
02/220-01-28 – za splošni del; Arpad Gaal;
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 102/897/2005
Ob-5984/05
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:
Janez Blatnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: janez.blatnik@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., kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-53,
++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 30/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
antikorozijska zaščita DV 400 kV Beričevo-Podlog in DV 220 kV Šoštanj-Podlog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: DV 400 kV Beričevo-Podlog in DV 220 kV Šoštanj-Podlog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 120 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 30/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 3. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 30/2005.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005:
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 363
Ob-6166/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
d.o.o., kontaktna oseba: Milena Kranjc,
tel. 031/741-996, Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-25-00,
faks 01/582-25-50, elektronska pošta: mail@LPP.si, internetni naslov: www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/05 adaptacija avle in
potniške blagajne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba prenove avle in potniške blagajne, ki se bo
izvajala v pritličju poslovne stavbe na
Celovški cesti 160 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova avle in potniške blagajne bo izvedena v
smislu izboljšanja uporabnosti in vizualnega izgleda obstoječega stanja, ki v zdajšnji
obliki ne zadostuje potrebam in zahtevam
programa. Prenova predvideva posege, ki
bodo izboljšali kakovost delovnih pogojev
za zaposlene v podjetju kakor tudi uporabnikom. Za dosego tega cilja je potrebno preurediti vse prostore v smislu oblikovnih in
tehničnih rešitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: rok izvedbe javnega naročila ne
sme biti daljši od 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 6,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
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2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež: da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS. Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem. ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. potrdilo izdano s strani Okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
II.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P s podatki in kazalniki za leto 2003, samostojni
podjetnik pa davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani izpostave DURS ter poročilo poslovne banke, pri kateri ima odprt račun, o povprečnem mesečnem stanju
sredstev na računu za zadnjih šest mesecev
pred objavo javnega razpisa. Predložena
dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava, da je ponudnik usposobljen
in sposoben izvesti predmet javnega naročila,
2. izpolnjeni obrazci potrdil o strokovnih
priporočilih ponudnika, s katerimi dokazuje,
da je ponudnik v zadnjih petih letih izvedel
enaka ali podobna dela kot je predmet tega
razpisa v višini 30 mio SIT,
3. izpolnjeni obrazci potrdil o strokovnih
priporočilih odgovornega vodje del, s katerimi dokazuje, da je le-ta v zadnjih petih letih
vodil izvedbo enakih ali podobnih del kot je
predmet tega razpisa v višini 30 mio SIT,

4. izjava, da rok izvedbe javnega naročila ne bo daljši od 90 koledarskih dni od
podpisa pogodbe,
5. terminski plan napredovanja del,
6. izjava ponudnika, da bo izvedel odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dveh bančnih garancij za odpravo napak v garancijski dobi,
2. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposleni,
3. izjava ponudnika, da v zadnjih
12 mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti,
4. izjava ponudnika, da je pri sestavi ponudbe upošteval vse obveznosti, ki izhajajo
iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev,
5. izjava ponudnika, da bo od naročnika
v celoti prevzel vse obveznosti iz naslova
varnosti in zdravja pri delu,
6. izjava ponudnika, da rok plačila ni krajši od 45 dni od prejema situacije,
7. izjava o resničnosti podatkov,
8. Izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (ZGO-1).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena,
2. rok izvedbe,
3. strokovna priporočila,
4. ravnanje z okoljem.
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 6. 4. 2005, na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št.
211, Silva Papež.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 03100 1005605502 pri
SKB, z namenom nakazila »plačilo razpisne dokumentacije za JN 01/05 – Adaptacija avle in potniške blagajne« ali na glavni
blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
III. nadstropje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2005 do 12. ure,
na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.5) 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: pri javnem odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
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lovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja
pooblastila oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 4. 2005
ob 12.30, Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Storitve
Št. 00234
Ob-5983/05
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: Alenka Prinčič Artač, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Alenka.princic.artac@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplinplinovodi.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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/25/2005/UD-PS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje stvarnih pravic na zemljiščih preko katerih poteka obstoječe prenosno plinovodno omrežje na območju
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pridobivanje stvarnih pravic na zemljiščih preko
katerih poteka obstoječe prenosno plinovodno omrežje na območju Slovenije.
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 in december
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 15 dni po prejemu in potrditvi
posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
morajo ponudniki iz skupne ponudbe predložiti akt o skupni izvedbi naročila, v skladu
z drugim odstavkom 47. člena ZJN-1A. Vsi
ponudniki skupne ponudbe morajo imeti izkušnje v pridobivanju pravic, kar izkazujejo
z referencami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Št.

– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 30,000.000 SIT,
– ponudnik mora imeti zaposlene vsaj
4 delavce od tega vsaj 2 najmanj eno leto,
– ponudnik mora imeti zaposlenega vsaj
1 delavca z najmanj 5. stopnjo izobrazbe
geodetske smeri,
– ponudnik mora imeti zaposlenega vsaj
1 delavca z najmanj 6. stopnjo izobrazbe
družboslovne smeri,
– ponudnik mora imeti zaposlenega vsaj
1 delavca z najmanj 7. stopnjo izobrazbe
upravne ali pravne smeri,
– ponudnik mora navesti število sklenjenih pogodb o služnosti za potrebe distribucijskih plinovodov in za potrebe prenosnih
plinovodov ter število sklenjenih pogodb za
pridobivanje stvarno pravnih pravic za druge
infrastrukturne objekte v zadnjih 5 letih.
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.2.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. št. sklenjenih pogodb o služnosti za
potrebe distribucijskih plinovodov,
3. št. sklenjenih pogodb o služnosti za
potrebe prenosnih plinovodov,
4. št. sklenjenih pogodb za pridobivanje
stvarno pravnih pravic za druge infrastrukturne objekte.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/25/2005/UDPS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 3. 2005 do
12. ure.
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: predvideni datum 29. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: 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: 22. 2. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-6167/05
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila za dobavo
energetskega kabla 20 KV, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne 18. 2.
2005, Ob-4453/05, se V.1.1) točka pravilno
glasi:
TELMA TRADE d.o.o., Motnica 13,
1236 Trzin, Slovenija.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-5656/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Koroški dom starostnikov, kontaktna oseba: G. Kremzer, Črneče 146, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-00-96, faks
02/872-00-90, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: JN 1/2004.
II.5) Kratek opis: javni razpis za izbiro
izvajalca po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil; razdelitev v 14. sklopov po skupinah živil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– rok plačila,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: Mesarija lečnik
s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,782.470 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Pivka perutninarstvo d.d., Neverke 30, 6256 Košana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,598.206 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3: Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 720.239,29 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 4: Mesarija Lečnik
s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,475.900 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 5: Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,994.697,62 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 6: Ljubljanske
mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,631.916,38 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 7: Lužnik Miroslav,
Trbonje 23, 2371 Trbonje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 624.960 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 8: Pitus d.o.o., Pesnica 14/a, 2201 Zgornja Kungota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,155.200,60 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 9: Pitus d.o.o., Pesnica 14/a, 2201 Zgornja Kungota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,131.515,05 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 10: Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 702.721,95 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 11: Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,524.793,90 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 12: Koroške pekarne
d.d., Koroška cesta 2, 2370 Dravograd.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,108.517,50 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 13: Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,448.333,06 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 14: Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,314.565,55 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30249/04.
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: 23. 2. 2005.
Koroški dom starostnikov
Ob-5657/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Koroški dom starostnikov, kontaktna oseba: G. Kremzer, Črneče 146, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/872-00-96, faks
02/872-00-90, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: JN 2/2004.
II.5) Kratek opis: javni razpis za izbiro
izvajalca po odprtem postopku za sukcesivno dobavo čistil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– rok plačila,
– kvaliteta.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 952.705,30 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Ecolab d.o.o.,
Vajngerlova 4, 2001 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,579.915,90 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3: Ecolab d.o.o.,
Vajngerlova 4, 2001 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,990.455,60 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 4: Profarmakom international d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,956.501,76 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 5: Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 428.890 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 2/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30248/04.
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: 23. 2. 2005.
Koroški dom starostnikov
Št. 229/05
Ob-5805/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših občanov Polde Eberl Jamski, kontaktna oseba: Mateja Sotenšek, Zlake 13,
1411 Izlake, Slovenija, tel. 03/56-79-085,
faks 03/56-73-507, elektronska pošta: eberlov.dom.izlake@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,500.000 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:
skupina: meso klavnih živali: Ledas Celje
d.o.o., Trnoveljska 12, Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 8,486.450 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev: skupina: sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa: Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva 10, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,500.895 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: mesni izdelki: Ledas Celje d.o.o.,
Trnoveljska 12, Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,411.150 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: mleko, mlečni izdelki, margarina:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 8,166.969 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: zamrznjeni program: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,870.730 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Klasje Celje d.d., Resljeva 18, Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi,ki se je upoštevala: cena: 3,208.521 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev: skupina: sveže sadje in zelenjava,
suho sadje, lupinarji: Era d.d, Prešernova
10, Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,489.786 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: testenine, zamrznjeni izdelki iz testa, keksi: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
442, Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,548.417 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: izdelki za velike kuhinje: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,260.515 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,934.171 SIT z 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 gradnje ali ponudnika storitev: skupina: olje: Era d.d., Prešernova 10,
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi,ki se je upoštevala: cena: 636.088 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: blago za potrebe internega bifeja:
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,653.108 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004, Ob-31017/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005.
Dom starejših občanov
Polde Eberl Jamski
Ob-5813/05
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: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-13-551, faks 02/33-27-661, elektronska pošta: info@snaga-mb.si, internetni naslov: http://www.snaga-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39/04-P.
II.5) Kratek opis:
– sklop A: 1 kos – vozilo za odvoz
nenevarnih komunalnih odpadkov s 3
osmi;
– sklop B: 1 kos – vozilo za odvoz
nenevarnih komunalnih odpadkov z 2
osema – kratek;
– sklop C: 1 kos – vozilo za odvoz
nenevarnih komunalnih odpadkov z 2
osema;
– sklop D: 1 kos – vozilo za odvoz
nenevarnih komunalnih odpadkov z 2
osema in napravo za pranje posod izdelanih po SIST EN 840 -1, -2 in -3;
– sklop E: 1 kos – vozilo za pranje
cestnih in podobnih površin;
– sklop F: 1 kos – vozilo za čiščenje in
pometanje cestnih in podobnih površin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 220,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– dobavni rok,
– uporabna nosilnost,
– uporabna prostornina,
– garancija,
– sklop B dodatno – Nadgradnja v izvedbi »rotirajočega bobna«,
– sklop F dodatno – moč hidromotorja,
agregat šasije, tlak visokotlačne črpalke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN39-04-P Sklop A: Just
d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,000.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN39-04-P Sklop B: Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 042A, 2211
Pesnica pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,253.885 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN39-04-P Sklop C: Just
d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,650.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN39-04-P Sklop D: Just
d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,750.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN39-04-P Sklop E: Webo
Maribor d.o.o., Ulica heroja Jevtiča 11, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,990.000 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 39-04-P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 129 z dne 13. 12. 2004,
Ob-33090/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-5985/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Križe, kontaktna oseba: Janez Podrekar, Cesta Kokrškega odreda 16,
4294 Križe, Slovenija, tel. 04/595-11-00,
faks 04/595-11-10, elektronska pošta: o-krize.kr@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po posameznih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sklopih za potrebe šolske kuhinje: kruh
in pekovski izdelki; sveže pecivo; meso
in mesni izdelki; mleko in mlečni izdelki;
sadje in zelenjava; zamrznjena zelenjava in
sadje; krompir; zmrznjene in konzervirane
ribe; jajca; mlevski izdelki in testenine;
sirupi in sadni sokovi; ostalo prehrambeno
blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 40 točk,
2. celovitost ponudbe – 25 točk
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni in ne več kot 45 dni – 20 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: kruh in pekovski izdelki:
Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248
Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,635.097
SIT, najvišja ponudba 1,675.823 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: sveže pecivo: Mlinotest,
d.d., Ajdovščina, Kidričeva 53, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 55.500 SIT,
najvišja ponudba 98.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: meso in mesni izdelki: Sipic, d.o.o., Koprska ul. 94,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,684.615,50
SIT, najvišja ponudba 3,116.825,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,087.767,56
SIT, najvišja ponudba 1,169.723,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: sadje in zelenjava:
Sipic, d.o.o., Koprska 93, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 603.201,41
SIT, najvišja ponudba 951.093,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: zamrznjena zelenjava in
sadje: PIK AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 78.084,51
SIT, najvišja ponudba 93.768,29 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: krompir: PIK AS,
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 47.373,27
SIT, najvišja ponudba 99.733,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: zamrznjene in konzervirane ribe: Ledo, d.o.o., Brnčičeva ulica 29,
1000 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 85.684,26
SIT, najvišja ponudba 94.823,71 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: jajca: PIK AS, d.o.o.,
Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 29.696,10
SIT, najvišja ponudba 32.400,27 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: mlevski izdelki in testenine: Mlinotest, d.d., Ajdovščina, Kidričeva
53, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 178.805
SIT, najvišja ponudba 210.065,33 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. 11: sirupi in sadni sokovi: Mercator, d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 394.012,63
SIT, najvišja ponudba 434.258,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: ostalo prehrambeno
blago: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 818.653,96 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2005.
Osnovna šola Križe
Št. 543/05
Ob-5986/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, kontaktna oseba: splošni del:
Katja Dermota, vsebinski del: Sara Džankić,
tel. 02/220-82-11, Minarikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-28-42, faks
02/462-23-07.
II.1.) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava zunanje farmacevtske ovojnine – papirne embalaže
za potrebe proizvodnje v Galenskem laboratoriju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Embalaža d.d., kontaktna oseba: Slavko Vončina, Meljska cesta 86,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-53-10,
faks 02/234-53-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 5,418.944,40 SIT za skupine
zaklopnice – karton, škatle.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
V.P.C. d.o.o., kontaktna oseba: Vito Šteklič,
Trnoveljska cesta 2b, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/491-14-20, faks 03/541-12-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,513.635,15 SIT za skupine:
etikete – lekarne, navodila.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Unigraﬁka d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Črnčič, Lesjakova 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/614-01-00, faks 02/614-01-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8,734.264,00 SIT za skupine:
etikete na poli, vrečke, zaklopnice – papir.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Bodočnost Maribor d.o.o., kontaktna
oseba: Silvester Švarc, Dalmatinska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-65-23,
faks 02/320-42-90.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,374.600 SIT za skupino:
vrečke – potrošni material.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno besedilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 141 z dne 30. 12.
2004, Ob-37317/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2005.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Ob-5988/05
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: Milena Todorić Toplišek, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-42-00, faks 01/478-42-38.
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: 404-01-149/2004.
II. 5) Kratek opis: dobava, vgradnja in
priklop opreme za šolske, upravne prostore ter telovadnice Srednje šole Slovenska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV) 162,500.000 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. 404-01-149/2004: Lesnina
MG oprema d.d., kontaktna oseba: Marjan
Cimolini, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-13-84, faks 01/436-34-41,
internetni naslov: http://www.lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatkio vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 133,214.839,40 SIT, najnižja
ponudba 133,214.839,40 SIT, najvišja ponudba 165,025.958,67 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-149/2004.
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: ne.
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: 17. 2. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-5989/05
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:
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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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
29.86.51.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/B.
II.5) Kratek opis: povezava paketnega
ekspedita s paketnim sorterjem v PLC
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. 7/B: Siemens d.o.o., Bratislavska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 221.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 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: 23. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d. o. o.
Ob-6151/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-77-11,
faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: ﬂuorescenčni mikroskop z dodatkom za izdelavo optičnih rezin in trodimenzionalno rekonstrukcijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 091-11-1/04: Carl Zeiss
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Moljk, Cesta
Ljubljanske brigade 9A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/428-87-81, faks 01/428-87-82,
elektronska pošta: Info@zeiss.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,191.752,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 141 z dne 30. 12. 2004,
Ob-37745/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 0220-05
Ob-6152/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
kontaktna oseba: doc. Dr. Jože Vižintin,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-14-61, faks 01/477-14-69, elektronska pošta: joze.vizintin@ctd.uni-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oprema za raziskave
in karakterizacijo obrabnih mehanizmov
na področju nanotribologije-Atomic Force Microskope.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji: razlog za izbiro postopka s pogajanji
mora biti v skladu z ustreznimi členi iz Direktiv: blago člen 6 Dir. 93/36/EEC.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– tehnične zmogljivosti – 50%,
– način delovanja – 30%,
– cena – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV-1/05: Veeco instruments, Rue Marie poussepin, F-91412, Dourdan Cedex, Francija, tel. 33-1-64593520,
faks 33-1-64597222.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,339.500 SIT;
najnižja ponudba 16,339.500 SIT, najvišja
ponudba 17,074.486,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Ob-6169/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Štefan Hren, Studenec 48, 1260 LjubljanaPolje, 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-O-15/2004-B-HŠ.
II.5) Kratek opis: reagenti in hitri testi
za ugotavljanje prisotnosti drog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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-35076/04: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija; Prohealth d.o.o., Stegne 13,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): Kemofarmacija
d.d.: 9,449.923,57 SIT; Prohealth d.o.o.:
3,267.300 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-O-15/2004B-HŠ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35076/04 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: 28. 2. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-6171/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi: Asna Stošič in Tea Višnar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za avdio video in scensko razsvetljavo Glasbene šole Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 70 točk,
2. reference – 20 točk,
3. dobavni rok – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-126/2004: Lesnina
MG Oprema d.d., kontaktna oseba: Bogdan
Zorc, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/436-16-05, faks 01/436-34-41, elek-

tronska pošta: bogdan.zorc@lesnina-mg.si,
internetni naslov: www.lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,364.764,93 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-32909/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005.
Občina Jesenice
Ob-6173/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi: Tea Višnar in Asna Stošič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-22, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: tea.visnar@jesenice.si, internetni
naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za Glasbeno šolo Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 70 točk,
2. reference – 20 točk,
3. dobavni rok – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-108/2004: Atlas Oprema d.o.o., kontaktna oseba: Primož Novak,
Samova 12A, 1116 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/439-69-70, faks 01/431-52-73, elektronska pošta: primož.novak@atlas-oprema.si,
internetni naslov: www.atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,247.510 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 124 z dne 19. 11. 2004,
Ob-31458/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 2. 2005.
Občina Jesenice
Ob-6387/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan
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Adamič, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-124, faks 01/25-15-516,
elektronska pošta: Dejan.adamic@bsi.si, internetni naslov: www.bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-04-IT/2004.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za nadgradnjo BSNET medbančnega omrežja
Banke Slovenije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ustreznost tehničnim zahtevam razpisa, cena opreme, rok odprava napake,
garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet, vodja prodaje,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-500, faks 01/47-46-501,
elektronska pošta: prodaja@nil.si, internetni
naslov: www.nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 30,279.754,34 SIT, najvišja ponudba
54,699.474 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 22. 2. 2005.
Banka Slovenije

Gradnje
Ob-5987/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Rojc Robert, Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00 in
05/663-37-65, faks 05/663-37-06, elektronska pošta: robi.rojc@komunalakoper.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo velike vrednosti št. 327-JNVV/G, 2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije, rekonstrukcija vodovoda ter gradnja črpališča s tlačnim vodom in dostopno potjo
v Šmarjah.
Obseg del: izvedba fekalne kanalizacije
∅ 200 mm v dolžini ca. 506 m, meteorne
kanalizacije ∅ 300 mm v dolžini ca. 238 m,
rekonstrukcija vodovoda DN 150 mm, v dolžini 161 m, rekonstrukcija dostopne poti do
črpališča širine ca. 3 m, v dolžini 270 m,
izgradnja črpališča in tlačnega voda ∅ 150 mm v dolžini 350 m ter ureditev cest po
končanih delih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104,000.000 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. 327-JNVV/G za tekoče leto
2004: CPK, d.d., kontaktna oseba: Vlado
Švab, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-02-00, faks 05/663-02-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 93,211.026,83 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 2.3.-519/05
Ob-6150/05
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: Karel Kumše, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-41-03, faks +386/1/291-48-32,
elektronska pošta: Karl.kumse@slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 29.12.36.10-6, dopolnilni besednjak:
X016-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/2004 – TP.
II.5) Kratek opis: stabilna naprava za
opravljanje popolnih preskusov zavore
tovornih vlakovnih kompozicij na postaji
Koper tovorna (TPK in GPP).
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. višina ponudbene cene – 80%,
2. tehnična ustreznost – 10%,
3. rok izvedbe – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15/2004 – TP: Elcond
Ingeniring, d.o.o., kontaktna oseba: Anton
Ušeničnik, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/583-73-70, faks
+386/1/583-73-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 135,472.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 88-90 z dne
13. 8. 2004, Ob-21711/04; Ur. l. RS, št. 104
z dne 24. 9. 2004, Ob-25119/04; Ur. l. RS,
št. 108-109 z dne 8. 10. 2004, Ob-26812/04
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: 25. 2. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-6366/05
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.28-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00527.
II.5) Kratek opis: AC Pesnica–Slivnica,
pododsek Zrkovska c. – priključek Pesnica; gradnja II. faze rondoja – priključka
Pesnica med km 16+300 in km 17+150;
razširitev rondoja v Pesnici – pogajanja
skladno s 4. točko prvega odstavka 20.
člena ZJN-1-UPB1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: SCT d.d., kontaktna oseba: Stanislav Černe, univ. dipl. inž. grad.,
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 144,711.162,68 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: 2004/00527.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 25. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/05
Ob-6367/05
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: 2004/00474.
II.5) Kratek opis: AC Lenart–Beltinci, pododsek: Cogetinci–Vučja vas od
km 3+400 do km 11+983 – regulacije in
melioracije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 106,864.000 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:
Nivo d.d., Lava 11, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 112,098.975,91 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. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 114/04 z dne 22. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-5990/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1-1A.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje pisemskih usmerjevalnikov za obdobje dveh
let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 75/S: Siemens AG
Österreich, Siemensstrasse 92, 1210 Wien,
Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
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– cena – telefonska podpora in diagnoza
na daljavo: 42.692 EUR,
– letni preventivni inšpekcijski pregled:
28.600 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 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: 23. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d. o. o.
Št. 351-2/003
Ob-6350/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam Pavšek, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 788-87-50,
faks 788-87-64, elektronska pošta: Obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 002/04.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije za izgradnjo nove podružnične osnovne šole s telovadnico v
Žalni pri Grosupljem.
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. JR – 002/04: Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam Pavšek, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 788-87-50, faks 788-87-50, elektronska
pošta: Obcina.grosuplje@o.grosuplje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,200.000 SIT; najnižja
ponudba 8,200.000 SIT, najvišja ponudba
31,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR – 002/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31283/04 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: 28. 2. 2005.
Občina Grosuplje
Št. 023629
Ob-6377/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-333, faks
+386/(0)1/58-08-302, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.si.

I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1 ﬁtv/05.
II.5) Kratek opis: dodatno izvajanje storitev FIT varovanja za objekte v upravljanju Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250.200 SIT na mesec.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 1 ﬁtv/05: Sintal
d.d., kontaktna oseba: Bogomir Opeka, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-01-00, faks 01/513-01-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cene po ponudbenem
ceniku.
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 1 ﬁtv/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 1. 2005.
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: 25. 2. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-5991/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
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faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oprema 110 kV:
– sklop A: odklopniki 110 kV;
– sklop B: ločilniki 110 kV;
– sklop C: kombinirani merilni transformatorji 110 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 184,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1689/04-1A: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Mesarič
Andrej, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,010.0000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.: 1689/04-1B: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Mesarič Andrej,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,490.0000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.: 1689/04-2: C&G d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74,919.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil:1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1689/04-1A
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 43,010.000 SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij. ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1689/04-1B
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 37,490.000 SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.

V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1689/04-2
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 74,919.000 SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
122, Ob-30506/04 z dne 12. 11. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Ob-5992/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne nergije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oprema zaščite in vodenja:
– sklop A: RTP Radenci;
– sklop B: RTP Lendava;
– sklop C: RTP Lenart.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 123,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 1688/04-2A: C&G d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83,491.261,48 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.: 1688/04-1: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74,100.640 SIT.
Valuta: 60 dni.
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:
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javno naročilo št.: 1688/04-2B: C&G d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,802.367,10 SIT
Valuta: 60 dni.
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. 1688/04-2A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 83,491.261,48 SIT.
Valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1688/04-1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 74,100.640 SIT.
Valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1688/04-2B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 36,802.367,10 SIT.
Valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Ur. l. RS, št. 124, Ob-31099/04 z dne
19. 11. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
Ob-5993/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: energetski transformatorji 110/10-20 kV, 40 MVA za RTP
110/20 kV Ptuj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 1686/04: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Mesarič Andrej,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 169,905.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1686/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 169,905.000 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
122, z dne 12. 11. 2004, Ob-30314/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-5994/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: NN kabli do 1 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 114,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 897/04/A: Kapis d.o.o.,
kontaktna oseba: Pikl Iztok, Novo Celje 8,
3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 112,995.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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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.: 897/04/B: Kapis d.o.o.,
kontaktna oseba: Pikl Iztok, Novo Celje 8,
3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,690.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 897/04/A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 112,995.000 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 897/04/B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,690.000 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
104 z dne 24. 9. 2004, Ob-24872/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-5995/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in zamenjava
strelovodne vrvi z OPGW kablom na DV
110 KV Ljutomer – Murska Sobota:
– sklop A: dobava OPGW, obesne in
spojne opreme;
– sklop B: montaža OPGW, obesne in
spojne opreme.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 1687/04-1: Elektrotehna
Elex d.o.o., kontaktna oseba: Mahne Žarko,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,893.550 SIT.
Valuta: 90 dni.
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.: 1687/04-2: Dalen d.o.o.,
kontaktna oseba: Venigar Dorej, Zavetiška
1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,097.757,50 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1687/04-1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 55,893.550 SIT. Valuta
90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1687/04-2.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 24,097.757,50 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
124 z dne 19. 11. 2004, Ob-31330/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-5996/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribu-
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cijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: SN kabli 20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 898/04: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Mesarič Andrej,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 216,214.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 898/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 216,214.000 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
104 z dne 24. 9. 2004, Ob-24873/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2005.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-5997/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: vakuumski odklopniki
20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 1690/04: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Mesarič

Andrej, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,753.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1690/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 25,753.000 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
122 z dne 12. 11. 2004, Ob-30446/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 124/05
Ob-6397/05
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.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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,
1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/60-96-255
(enota Maribor), faks 02/60-96-253.
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: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 02.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 45,968.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
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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 tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; S-3513804
z dne 17. 12. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje
za komunalne in druge storitve d.o.o.

Mednarodni razpisi
Št. 66305-128/2004/3
Ob-6175/05
Obvestilo o sklenitvi pogodbe za
dobavo opreme
Razvoj programskih in upravljalskih
kapacitet za potrebe izvajanja ukrepov
Evropskega Socialnega Sklada (ESS)
1. Referenčna
številka
objave:
Ob-31246/04.
2. Datum najave razpisa: 19. 11. 2004 v
Uradnem listu RS.
3. Število in naslovi sklopov: sklop 1: računalniška oprema in s tem povezana druga
oprema.
4. Vrednost pogodbe v EUR: sklop 1: računalniška oprema in s tem povezana druga
oprema: 114.931,65. Skupna vrednost pogodb za vse sklope je 114.931,65.
5. Datum podpisa pogodbe: sklop 1: računalniška oprema in s tem povezana druga
oprema: 30. 12. 2004.
6. Število prispelih ponudb: sklop 1: računalniška oprema in s tem povezana druga oprema: 1. Skupno število vseh ponudb
je 1.
7. Naziv in naslov izvajalca: sklop 1: računalniška oprema in s tem povezana druga
oprema: Bull C.S. d.o.o., Cigaletova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 66305-128/2004/3

Ob-6177/05

Supply Contract Award Notice
Development of programming and
management capacities for European
Social Fund (ESF) implementation
1. Publication reference: Ob-31247/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 19th November 2004 in Ofﬁcial Gazzette of Republic of Slovenia.
3. Lot number and lot title: Lot 1: Computer Equipment and Related Articles.
4. Contract value (in EUR): Lot 1: Computer Equipment and Related Articles:
114,931,65. Total contract value for all Lots
is 114.931,65.
5. Date of award of the contract: Lot 1:
Computer Equipment and Related Articles:
30th December 2004.
6. Number
of
tenders
received:
Lot 1: Computer Equipment and Related
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Articles: 1. The total number of tenders evaluated was 1.
7. Name and address of successful tenderer: Lot 1: Computer Equipment and Related Articles: Bull C.S. d.o.o., Cigaletova 5,
1000 Ljubljana, Slovenia.
Ministry of Labour,
Family and Social Affairs

Javni razpisi
Št. 238/2005

Ob-6359/05

Popravek
Dne 25. 2. 2005 je bilo v Uradnem listu RS, št. 17-18, Ob-5295/05, objavljeno
besedilo razpisa 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
2005–2008.
Pri zapisu 3. točke je prišlo do napake
v c. alinei ki se je glasila: »da ne sodi v nobeno od kategorij, ki ni zajeta v 93. in 94.
členu Finančne uredbe, ki se uporablja za
proračun Evropskih skupnosti«.
3. točka besedila razpisa se spremeni,
tako da se glasi:
»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
je zajeta v 93. in 94. členu Finančne uredbe, ki se uporablja za proračun Evropskih
skupnosti.«.
Vlada Republike Slovenije
Urad Vlade za informiranje
Št. 082/05
Ob-6181/05
Na podlagi Zakona o medijih (Ur. l. RS,
št. 35/01, 54/02-sklep US, 62/03, 113/03-odločba US in 16/04-odločba US), Uredbe o
izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
soﬁnanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Ur. l. RS, št.
35/04 v nadaljevanju: uredba) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
redni letni javni razpis
za soﬁnanciranje projektov iz
proračunske postavke za avdiovizualne
medije v letu 2005 JPR 16 –AVP- 2005
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je ﬁnanciranje projektov
slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01; v nadaljevanju: zakon) in v skladu z Uredbo o merilih
oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Ur. l. RS, št. 105/01).
2. Pomen izrazov:
Projekt avdiovizualnega dela je po vsebini zaključena celota, ki je dostopna javno-
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sti in ustreza umetniškim, kulturnopolitičnim,
strokovnim in drugim kriterijem. V primeru
programske nanizanke je vsaka programska
enota nanizanke projekt zase. Televizijska
nadaljevanka je en projekt. Podrobnejšo
opredelitev projekta je moč razbrati iz prijavnega obrazca.
3. Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta dosega do 80% vseh
predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva
se lahko porabijo za pokrivanje stroškov
izdelave slovenskih avdiovizualnih del, kot
je določeno v Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 135 milijonov
tolarjev.
5. Projektom pravnih ali ﬁzičnih oseb, ki
so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del ali avdiovizualnih in ﬁlmskih del ali
ﬁlmskih del je predvidoma namenjeno 70%
razpoložljivih sredstev.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– pravne ali ﬁzične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del ali avdiovizualnih in ﬁlmskih del ali ﬁlmskih del,
– izdajatelji televizijskih programov, ki
so registrirani za produkcijo avdiovizualnih
del.
Obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPESA-a, iz katere
je razvidno, da je predlagatelj registriran za
opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti
starejši od 90 dni. Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso
dolžne predložiti dokazila.
Na razpis se lahko prijavijo tudi velika
ali srednja podjetja, ki izvajajo program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C 244/02), toda tako pomoč
je pred dodelitvijo treba priglasiti Evropski
komisiji. (Podjetja morajo o tej dejavnosti
podati izjavo.)
Predlagatelji morajo priložiti zagotovilo,
da bodo njihovi projekti dostopni javnosti
(originalna izjava izdajatelja televizijskega
programa, da bo v primeru izbora projekta
zagotovil javno predvajanje v naslednjem
dvoletnem razdobju).
Predlagatelji morajo v razpisni dokumentaciji navesti predvidene druge ﬁnančne vire
za pokritje preostalega deleža (obvezno dokazilo: originalna izjava soﬁnancerja ali koproducenta).
Predlagatelji lahko na razpisu kandidirajo
z največ 3 projekti.
Predlagatelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, s katerimi so na ministrskem
razpisu kandidirali že dvakrat.
Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu ministrstva.
7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
8. Splošni razpisni kriteriji:
Pri izboru med predlaganimi projekti bo
ministrstvo upoštevalo predvsem naslednje
splošne programske kriterije:

– izvirnost avtorskega pristopa,
– tematsko pestrost,
– vizualno zanimivost,
– komunikativnost.
9. Prednostni razpisni kriteriji:
Kot prednostne kriterije bo ministrstvo
upoštevalo:
– prednostni sklop predstavlja produkcija
dokumentarnih avdiovizualnih del,
– prednostna zvrst vsebine za otroke in
mladino,
– aktualnost tematike,
– pomen projekta za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete,
– projekte mladih avtorjev (do 30 let), ki
obetajo izvirno in profesionalno izvedbo in s
tem širijo slovenski ustvarjalni prostor,
– odmevnost predlagateljevih (producentovih in režiserjevih) že realiziranih projektov.
10. Uporaba kriterijev:
Povzetek načina ocenjevanja projektov: splošni in prednostni razpisni kriteriji
so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Najvišje število prejetih točk za štiri splošne kriterije (izvirnost, tematska pestrost, vizualna zanimivost, komunikativnost) je 20
točk. Vsak od štirih kriterijev je ocenjen s
točkami od 5-1. Vsak od ugotovljenih prednostnih kriterijev je ocenjen z eno (1) točko.
Najvišje skupno število točk vseh ocenjevalcev je 156.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje.
Dokončni izbor bo opravljen tudi v skladu
z razpoložljivimi ﬁnančnimi sredstvi.
11. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2005 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03).
12. Razpis se prične 4. 3. 2005 in se zaključi 15. 4. 2005.
13. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,
– formular ﬁnančnega predračuna,
– izjava (št. 1),
– izjava (št. 2).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku po začetku razpisa
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva
http://www.gov.si/mk
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000, Ljubljana).
15. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen
projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni
obrazec in prijavo predložiti v ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana
do 15. 4. 2005 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečateni kuverti z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – JPR 16-AVP-2005«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
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Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane
po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo
štele za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
16. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 369-59-78,
elektronska pošta: Tone.Frelih@gov.si
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 45 dneh po
zaključku odpiranja vlog, ki bo 20. 4. 2005.
Ministrstvo za kulturo
Št. 081/05
Ob-6184/05
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US,
16/04 – odl. US in 123/04 – odl. US; v nadaljevanju: ZMed), Uredbe o izvedbi rednega
letnega javnega razpisa za soﬁnanciranje
ustvarjanja programskih vsebin in razvoja
tehnične infrastrukture na področju medijev
(Uradni list RS, št 35/04, v nadaljevanju:
Uredba) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03, 97/03) Ministrstvo za kulturo objavlja
redni letni javni projektni razpis
za soﬁnanciranje ustvarjanja
programskih vsebin in razvoja tehnične
infrastrukture na področju medijev v
letu 2005 JPR 17 – MED – 2005
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je soﬁnanciranje ustvarjanja:
– programskih vsebin tiskanih medijev in
elektronskih publikacij,
– programskih vsebin radijskih in televizijskih programov, pri čemer so izvzeti
projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68.
člena Zmed in v skladu z Uredbo o merilih
oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01),
– tehnična infrastruktura na področju
medijev.
Programske vsebine medijev so zlasti:
1.1 tematski članki, feljtoni, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih oziroma elektronskih
publikacijah;
1.2 radijske in televizijske kulturno umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene in podobne oddaje ter radijske igre in
literarne radijske oddaje, primerne za objavo
v radijskih in televizijskih medijih oziroma
elektronskih publikacijah.
2. Razpisna področja
2.1 programske vsebine tiskanih medijev,
2.2 programske vsebine radijskih programov,
2.3 programske vsebine televizijskih programov,
2.4 programske vsebine elektronskih publikacij,
2.5 programske vsebine, namenjene slepim v njih prilagojenih tehnikah,
2.6 programske vsebine, namenjene gluhonemim v njih prilagojenih tehnikah,
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2.7 razvoj tehnične infrastrukture medijev,
2.8 razvoj oziroma nadgradnja tehnične
infrastrukture operaterjev.
Projekti od točke 2.1 do vključno 2.6 se
soﬁnancirajo v največ 80% deležu iz sredstev državnega proračuna.
Za projekte od točke 2.7 do vključno 2.8
je določen 40% delež soﬁnanciranja s sredstvi iz državnega proračuna (oziroma 35%
delež soﬁnanciranja v osrednji slovenski
statistični regiji) z možnim povečanjem za
15 odstotnih točk v primeru malih in srednjih
podjetij ter obveznost ohraniti investicije najmanj pet let po zaključku investicij. Prejemnik sredstev mora prispevati najmanj 25%
vrednosti investicije.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1.a) za soﬁnanciranje programskih vsebin se lahko prijavijo:
3.1 izdajatelji tiskanih medijev, radijskih
in televizijskih programov ter elektronskih
publikacij po ZMed, katerih mediji so vpisani
v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo (v
nadaljnjem besedilu: izdajatelji) ter pravne
ali ﬁzične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih
programov.
Elektronske publikacije so mediji, s katerimi ﬁzične ali pravne osebe razširjajo aktualne in uredniško oblikovane novinarske
programske vsebine prek računalniških povezav tako, da so dostopne širši javnosti, ne
glede na njihov obseg.
Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani oziroma so prejeli
sredstva na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
Posamezni predlagatelj lahko prijavi največ 3 projekte za soﬁnanciranje programskih vsebin.
Najvišji znesek, ki ga za posamezni projekt programske vsebine nameni Ministrstvo
za kulturo lahko znaša:
– 2,000.000 SIT za programske vsebine
tiskanih medijev in elektronskih publikacij,
– 3,000.000 SIT za programske vsebine
radijskih programov,
– 5,000.000 SIT za programske vsebine
televizijskih programov.
Predlagano delo mora izdajatelj razširjati
prek svojega medija.
Izdajatelji radijskih in televizijskih programov oziroma elektronskih publikacij morajo
imeti urejena avtorskopravna razmerja s kolektivnimi organizacijami v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l.
RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01).
Izdajatelji morajo imeti do Ministrstva za
kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov.
2. b) za soﬁnanciranje razvoja tehnične
infrastrukture se lahko prijavijo:
3.2 izdajatelji
3.3 izdajatelji s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega
radijskega oziroma televizijskega programa
za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje
prenosno oddajnega omrežja za posredovanje programov s statusom lokalnega,
regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega oziroma televizijskega programa,
3.4 operaterji po ZMed in Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
43/2004), v nadaljevanju ZEK, za tehnično
infrastrukturo, ki ni zajeta v točki 3.3.
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Predlagatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva
za kulturo.
Posamezni predlagatelj lahko prijavi največ 1 projekt za soﬁnanciranje tehnične infrastrukture.
Najvišji znesek, ki ga za posamezni projekt razvoja tehnične infrastrukture nameni
Ministrstvo za kulturo lahko znaša 4,000.000
SIT.
Omejitve iz prejšnjih dveh odstavkov ne
veljajo za prijavitelje oziroma projekte iz točke 3. 3.
Na področju soﬁnanciranja tehnične infrastrukture radijskim in televizijskim medijem se soﬁnancirajo naslednji projekti, prioritetno po navedenem vrstnem redu:
3.2.1 izgradnja, vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega omrežja (oddajnik,
antenski sistem, valovodi kot npr. link, energetski del in tehnična oprema, ki omogoča
nemoteno delovanje /UPS, klima/)
3.2.2 studijska oprema (avdio/video mešalne mize, kompresor, limiter, računalnik za
podporo produkcije, server, zvočniki, mikrofoni, preklopnik, predvajalnik, snemalnik, kamera s pripadajočo opremo, svetlobni park,
monitor, merilni instrumenti za merjenje slikovnega in avdio zapisa)
3.2.3 ostala oprema (tekoče vzdrževanje in obratovanje, terenska oprema, prenosna osvetlitev, magnetofoni, kasetofoni,
snemalniki: MG, DAT, CD, DVD, prenosni
video snemalnik in računalnik s pripadajočo
programsko opremo).
Na področju soﬁnanciranja tehnične infrastrukture radijskim in televizijskim programom, ki imajo status lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega
programa se soﬁnancirajo zlasti naslednji
projekti:
3.3.1 izgradnja, vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega omrežja (oddajnik,
antenski sistem, valovodi kot npr. link, energetski del in tehnična oprema, ki omogoča
nemoteno delovanje /UPS, klima/)
Pri soﬁnanciranju razvoja tehnične infrastrukture operaterjem se soﬁnancirajo naslednji projekti, prioritetno po navedenem
vrstnem redu:
3.4.1 Tehnično povezovanje operaterjev
v regiji in med regijami s pomočjo optične infrastrukture v smislu izgradnje lastnih
optičnih poti ali s pomočjo mikrovalovnih
linkovskih zvez.
3.4.2 Investicije v glavno sprejemno postajo
3.4.3 Vlaganje oziroma posodobitev že
obstoječih kabelskih omrežij v smislu zagotavljanja večje pasovne širine.
Izdajatelji in operaterji morajo imeti do
Ministrstva za kulturo poravnane vse obveznosti iz prejšnjih razpisov.
4. Merila in kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.1.1 Temeljna merila in kriteriji
– kvaliteta, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorskega pristopa;
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika,
– pomen realizacije v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj
slovenske medijske krajine,
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete,
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti.
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4.1.2 Prednostni kriteriji
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov,
– ali je predlagatelj projektov z ekonomsko šibkega, razvojno omejevanega ali območja s strukturnimi problemi,
– ali predlagatelj s projektom zagotavlja
večje zaposlovanje novinarjev,
– ali predlagatelj s projektom prispeva k
izobraževanju novinarjev,
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička,
– ali objava programske vsebine vzpodbuja kulturo javnega dialoga,
– ali je objava programske vsebine pomembna za utrjevanje pravne in socialne
države,
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje temeljne kriterije:
4.2.1 Temeljni kriteriji in merila
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren razvoj
medijev na celotnem območju države,
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za državo oziroma za
posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.3 Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Projekti bodo ﬁnancirani po vrstnem
redu od najvišjega števila točk navzdol, do
porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za soﬁnanciranje
programskih vsebin
Način ocenjevanja projektov: Temeljna
merila in kriteriji ter prednostni kriteriji so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak
od petih temeljnih kriterijev je ocenjen od
5 -1. Vsak od osmih prednostnih kriterijev
ima 1 točko. Najvišje število prejetih točk za
pet temeljnih kriterijev in osem prednostnih
kriterijev je 297 točk.
4.3.2 Uporaba kriterijev za soﬁnanciranje
razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen
od 5 – 1. Najvišje število prejetih točk za tri
temeljne kriterije je 135 točk.
Svet za medije (komisija) si pridržuje
pravico do spremembe zneska predvidenih
sredstev za soﬁnanciranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture glede
na število prijav.
4.4 Vloga: prijavni obrazec in obvezne
priloge
Obrazcu je treba obvezno priložiti naslednje Priloge (vsako prilogo na ločenem
listu):
4.4.1 za soﬁnanciranje programskih vsebin
Priloga št. 1
– dokazilo o registraciji (npr. kopija izpiska iz sodnega registra; odločba o vpisu v
register društev; dokazilo o vpisu v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov,…),
ki ne sme biti starejše od 90 dni.
Priloga št. 2
– reference glavnega avtorja oziroma
avtorjev programske vsebine
Priloga št. 3
– reference producenta
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Priloga št. 4
– reference izdajatelja (kadar producent
predlagane programske vsebine ni hkrati
tudi izdajatelj te vsebine)
Priloga št. 5
– obširnejšo vsebinsko obrazložitev predloga, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje projekta vsem razpisnim pogojem ter
merilom in prednostnim kriterijem,
Priloga št. 6
– izjava o zagotovljenih ﬁnančnih virih
Priloga št. 7
– dokazilo predlagatelja – izdajatelja
o urejenosti pravnih razmerij s kolektivnimi organizacijami iz 1. do 5. točke prvega
odstavka 147. člena ali tretjega odstavka
159. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah
Priloga št. 8
– izjavo številka 1 glavnega avtorja, da
soglaša z navedenimi podatki, če ni sam
predlagatelj projekta
Priloga št. 9
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim
projektom ne kandidira oziroma ni prejel
sredstev na drugem javnem razpisu Ministrstva za kulturo
Priloga št. 10
– izjavo številka 3, da bo izdajatelj projekt razširjal preko svojega medija
Priloga št. 11
– izjava številka 4 izdajatelja, ki kandidira na razpisnih področjih pod točkami od
2.1 do vključno 2.4, da na kakšnem drugem
ministrstvu za projekt ni prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je že prejel ali zanje
kandidira
4.4.2 za soﬁnanciranje razvoja tehnične
infrastrukture
Priloga št. 1
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
90 dni
Priloga št. 2
– investicijski program, ki zajema tudi ﬁnančno konstrukcijo projekta
Priloga št. 3
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo
Priloga št. 4
– izjava o zagotavljanju lastnega deleža
pri investiciji
Priloga št. 5 (samo za operaterje)
– potrdilo Agencije za pošto in elektronske komunikacije o vpisu v uradno evidenco
po ZEK
Priloga št. 6 (samo za operaterje)
– uporabno dovoljenje za omrežje
Priloga št. 7 (za projekte iz točke 3. 3.
1)
– kopija odločbe o statusu lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega
ali televizijskega programa
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis je:
– 130,000.000 SIT za programske vsebine tiskanih medijev, radijskih in televizijskih
programov ter elektronskih publikacij,
– 70,000.000 SIT za razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in omejitev pri dodelitvi:
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
Za projekte, za katere sta v skladu s
predpisi, ki urejajo javne ﬁnance, predvideni

dve izvedbeni fazi,¸je možno dvoletno soﬁnanciranje.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.
7. Razpisni rok: razpis se prične 4. 3.
2005 in se zaključi 15. 4. 2005.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce (prijavni list, opis projekta, ﬁnančna konstrukcija projekta, viri pokrivanja stroškov),
– izjave št. 1 do št. 4 (za priloge 8 – 10
pri programskih vsebinah in prilogo 3 pri razvoju tehnične infrastrukture),
– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov Sveta za medije itd).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
1. Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge
iz točke 4.4. ter podatke in elemente, kot so
določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga ali
del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot
jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije se šteje za nepopolno.
2. Vsako posamezno vlogo mora predlagatelj predložiti v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na razpis 2005 (JPR 17 – MED
– 2005) ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
3. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, do 15. 4. 2005 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti)
Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v odrejenem roku,
se bodo štele za prepozne.
4. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse:
– prepozne vloge;
– nepopolne vloge;
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– vloge predlagatelja, ki bo prijavil več
projektov kot je določeno s tem razpisom za
posamezna razpisna področja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marko Jenšterle, tel.
01/369-59-81, elektronska pošta: marko.jensterle@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronski
pošti Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
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11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva
za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje
o izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku
45 dni po zaključku odpiranja vlog, ki bo dne
20. 4. 2005.
Ministrstvo za kulturo
Št. 3350-1/2005/2-0021021
Ob-6405/05
Na podlagi 7. člena Pravilnika o programu usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov po javnih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno
opravljenem programu usposabljanja in vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali
druga organizacija za izvajanje tega programa (Ur. l. RS, št. 50/99 in 38/01) Ministrstvo
za promet objavlja
javni razpis
za določitev pooblaščene organizacije
za izvajanje programov strokovnega
usposabljanja za organizatorje,
spremljevalce in voznike izrednih
cestnih prevozov ter nalog v zvezi
s preizkusom njihove strokovne
usposobljenosti
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje ponudb za določitev pooblaščene organizacije
za izvajanje programov strokovnega usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in
voznike izrednih prevozov ter nalog v zvezi s preizkusom njihovega usposobljenosti,
določenih v pravilniku o programu usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in
voznike izrednih prevozov po javnih cestah,
o obrazcu potrdila o uspešno opravljenem
programu usposabljanja in vodenju evidenc
o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora
izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa (v nadaljevanju pravilnik) za obdobje petih let.
Te naloge obsegajo:
a) Izdelava strokovnega gradiva za splošen in poseben del programa usposabljanja ter povzetek predpisov, ki urejajo izvajanje izrednih cestnih prevozov (3. in 4.
člen pravilnika ter drugi odstavek 7. člena
pravilnika),
b) administrativna opravila v zvezi s prijavami na strokovno usposabljanje in za
preizkus strokovne usposobljenosti, izdajo
potrdil o strokovni usposobljenosti ter vodenjem evidenc o izdanih potrdilih (9. in 12.
člen, prvi odstavek 14. člena ter 19. člena
pravilnika),
c) izvajanje splošnega programa strokovnega usposabljanja (5. člen pravilnika),
d) izvajanje posebnega programa strokovnega usposabljanja (5. člen pravilnika),
e) organiziranje preizkusov strokovne
usposobljenosti in izdaje kataloga vprašanj
(10. člen in prvi odstavek 14. člena pravilnika).
2. Pogoji razpisa
– Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi izobraževalna
organizacija ali druga organizacija, ali izobraževalni center, ki izpolnjuje pogoje iz 21.
člena pravilnika.
Pooblastilo za izvajanje nalog iz prve
točke bo dodeljeno za obdobje 5 let pod pogoji, določenimi v prvem odstavku 16. člena
pravilnika in v 22. členu pravilnika.
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– Posebni pogoji
Strokovno gradivo iz točke 1. a) mora
izbrani ponudnik najkasneje v roku enega
meseca po prejemu obvestila o izbiri poslati
v revizijo strokovni komisiji iz 8. člena pravilnika ter ga nato v roku 7 dni na njeno obrazloženo zahtevo dopolniti ali popraviti.
Izvajanje programov usposabljanja za
organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov se mora začeti najkasneje
v maju 2005.
V primeru, da bo za strokovno usposabljanje po splošnem ali po posebnem programu ali za preizkus strokovne usposobljenosti prijavljenih 30 ali več kandidatov iz iste
regije, se mora njihovo izvajanje organizirati
v regijskem središču (Celje, Nova Gorica,
Novo mesto, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor ali Murska Sobota).
3. Ocenjena vrednost nalog
Stroški strokovnega usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti so ocenjeni v skladu z določbo drugega ostavka 14.
člena pravilnika in znašajo na posameznega
kandidata:
– za naloge pod točko a) iz 1. točke razpisa: 8.000 SIT,
– za naloge pod točko b) iz 1. točke razpisa: 2.000 SIT,
– za naloge pod točko c) iz 1. točke razpisa: 19.200 SIT,
– za naloge pod točko d) iz 1. točke razpisa: 16.000 SIT,
– za naloge pod točko e) iz 1. točke razpisa:
– katalog vprašanj 1.500 SIT,
– preizkus znanja 4.500 SIT.
Ocenjena cena strokovnega usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti
znaša za:
– voznika izrednega prevoza 35.200
SIT,
– spremljevalca izrednega prevoza
35.200 SIT,
– organizatorja
izrednega
prevoza
51.200 SIT.
V stroških preizkusa znanja oziroma
v ocenjeni ceni na kandidata za voznika,
spremljevalca in organizatorja izrednega
prevoza je vključeno plačilo dela predsednika komisije za preizkus strokovne usposobljenosti v višini 30.000 SIT, plačilo člana
komisije v višini 20.000 SIT ter plačilo pregleda in ocene nalog kandidatov v višini
1.500 SIT po nalogi.
V ocenjeni vrednosti niso vključeni stroški prevoza, nočitev ali drugih stroškov kandidata v zvezi z udeležbo na strokovnem
usposabljanju ali preizkusu strokovne usposobljenosti. Prav tako ni upoštevan davek
na dodano vrednost.
Število kandidatov v času do predpisanega roka za pridobitev potrdila o strokovni
usposobljenosti (23. člen pravilnika) je ocenjeno na 500 kandidatov.
4. Vsebina ponudbe
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 20.
in 21. člena pravilnika,
– predlog cene strokovnega usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti
za voznika izrednega prevoza, spremljevalca izrednega prevoza in organizatorja izrednega prevoza,
– posebej izkazan znesek plačila za
predsednika in člana komisije za preizkus
strokovne usposobljenosti ter za pregled in
oceno posamezne naloge,
– seznam predavateljev z njihovimi referencami,
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– izjava o spoštovanju posebnih pogojev
iz 2. točke razpisa,
– podrobnejša vsebinska zasnova strokovnega gradiva za splošen in poseben del
programa usposabljanja.
5. Merila za izbor ponudnika in teža meril:
– cena strokovnega usposabljanja in
preizkusa strokovne usposobljenosti za
voznika, spremljevalca in organizatorja izrednega prevoza (brez davka na dodano
vrednost) – 70%,
– reference organizacije in predavateljev
– 20%,
– podrobnejša vsebinska zasnova strokovnega gradiva – 10%.
Merilo iz prve alinee se ocenjuje s faktorjem razmerja med ocenjeno ceno in ponudbeno ceno posameznega ponudnika.
Merili iz druge in tretje alinee se ocenjujeta s faktorjem 1 (zelo dobro), 0,7 (dobro),
0,4 (zadovoljivo), in 0,0 (nezadovoljivo).
V primeru, da dva ali več ponudnikov
doseže enako število točk ima prednost ponudnik, ki dokaže, da njegovi predavatelji
poznajo naloge organizatorja, spremljevalca
ali voznika izrednih prevozov po javnih cestah tudi v praksi.
6. Razpisna dokumentacija: pravilnik o
programu usposabljanja za organizatorje,
spremljevalce in voznike izrednih prevozov
po javnih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno opravljenem programu usposabljanja in
vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna
ali druga organizacija za izvajanje tega programa (Ur. l. RS, št. 50/99 in 38/01).
7. Rok za oddajo ponudb: pisne ponudbe
z zahtevano dokumentacijo in oznako na
zaprti kuverti »Ne odpiraj – ponudba za strokovno usposabljanje izvajalcev izrednih prevozov« morajo prispeti v sprejemno pisarno
Ministrstva za promet, Langusova 4, 1000
Ljubljana, najkasneje do vključno ponedeljka, 14. marca 2005 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.
8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo v torek, 15. marca
2005 ob 10. uri na sedežu Ministrstva za
promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v 5.
nadstropju.
Komisija, ki jo je določil minister za promet s sklepom št. 26400-21/2004/3-0031071
z dne 31. 1. 2005, nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb ne bo obravnavala
in bodo vrnjene ponudnikom.
Javni razpis uspe, če je do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in
pravilno vložil najmanj en ponudnik oziroma
če po vsebinski ocenitvi ponudb ostane najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 22. marca 2005.
Izbrani ponudnik bo za pooblaščeno
organizacijo za izvajanje programov usposabljanja za organizatorje, spremljevalce
in voznike izrednih prevozov ter nalog v
zvezi s preizkusom njihove strokovne usposobljenosti določen v skladu z 21. členom
pravilnika.
Ministrstvo za promet
Št. 601-03-37/2005/2
Ob-6547/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), 31. člena Za-
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kona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 108/04) in Pravilnika o subvencioniranju
bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01)
objavlja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
javni razpis
za izbiro študentskih domov za
študijsko leto 2005/2006
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa: javni razpis
se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in
drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih
za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi),
ki sprejemajo študente v skladu z določili
Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01) in ki jim bo
ministrstvo dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, ki se prijavljajo na javni razpis:
a) na tem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri pristojnem
organu registrirani za dejavnost študentskih
domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave
po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in
čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem razpisu za
sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več postelj.
b) vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika.
Razpisni obrazec mora biti v celoti izpolnjen
in mora vsebovati vse zahtevane priloge.
Zasebni študentski domovi morajo prijavi
na razpis priložiti:
1. dokazilo pristojnega organa o tem, da
so registrirani za dejavnost študentskih domov;
2. natančne podatke o vseh bivalnih
zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičene do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki
bodo bivanje v njem podaljševali;
3. podatke o ceni bivanja v domu (če se
cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno
navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v domu v
zadnjih treh mesecih) in elementih, iz katerih
je sestavljena;
4. pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev;
5. izjavo o tem, da bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša
subvencija;
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c) vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako mora vlagatelj
soglašati s pogoji in merili, navedenimi v
tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni
dokumentaciji ter potrditi resničnost oziroma
točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa
ustrezajo originalom;
d) razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji so vezani
na proračunske zmogljivosti ministrstva. V
primeru, da pride do sprememb v državnem
proračunu ali ﬁnančnem načrtu ministrstva,
ki neposredno vpliva na ta razpis ali na
sklenjene pogodbe se s sklenitvijo aneksov
pogodbe spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno spremembam
v državnem proračunu oziroma ﬁnančnem
načrtu ministrstva.
Ministrstvo mora, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev, kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe.
Vlagatelj poda tudi soglasje k preverjanju
namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko,
za kontrolo porabe sredstev, kadarkoli zahteva od izbranega prijavitelja vpogled v
poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj je
dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru, ko ministrstvo ugotovi nenamensko porabo sredstev ali drugo hudo kršitev pogodbe, velja
pogodba za razdrto, izbrani prijavitelj pa je
dolžan ministrstvu povrniti vsa že izplačana
sredstva z zakonitimi obrestmi vred in to
od dneva nakazila izbranemu prijavitelju do
dneva vračila ministrstvu; kot tudi odgovarja ministrstvu za vso nastalo materialno in
moralno škodo.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
1. oddaljenost namestitve od najbližjega
javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda;
2. število ponujenih postelj.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa, namenjena
za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem
letu 2005/2006, je 84,000.000 SIT.
VI. Subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati
potem, ko bo z njim zasebni študentski dom
sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks
k pogodbi in bo na seznamu, ki ga bodo v
skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS,
št. 22/01) ministrstvu pošiljale pisarne za
študentske domove. Subvencije se bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil
v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in
izbranim zasebnim študentskim domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ter opremljenost vloge
Ponudniki oddajo prijavo s prilogami pisno: po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13.
Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov do 21. marca
2005 do 12. ure v zaprti ovojnici, na kateri

naj bo napisano: »Ne odpiraj – prijava na
razpis za izbiro študentskih domov« in naslov pošiljatelja.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene
vlagateljem.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za vodenje
postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani naročnika. Odpiranje vlog
bo 21. marca 2005 ob 14. uri v sejni sobi
ministrstva, Trg OF 13, 4. nadstropje.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo najkasneje do 5. aprila 2005
sprejel sklep o izbiri zasebnih študentskih
domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom o
izbiri pozval vlagatelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru,
da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
X. Kraj in čas, v katerem lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v recepciji Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan
med 9. in 10. uro in na spletnih straneh
www.mszs.si
V istem terminu se lahko na tajništvo
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obrnejo tudi za morebitna dodatna
pojasnila, na tel. 01/478-46-22.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-6002/05
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju z
bankami: Banka Koper d.d., Banka Zasavje
d.d. Trbovlje, bančna skupina NLB, Nova
Ljubljanska banka d.d., Probanka d.d., objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v višini 180,000.000 SIT, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini
50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša
90,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
20,000.000 SIT.
Obrestne mere: zaradi dinamike spreminjanja obrestnih mer pri posameznih bankah
so informacije o trenutni višini obrestnih mer
in provizij, ki jih nudijo posamezne banke
in so dogovorjene s pogodbo med RCR in
posamezno banko, na razpolago na sedežu RCR.
Doba vračanja kredita znaša od najmanj
1 leto do največ 10 let.
Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za ﬁnanciranje
nepremičnin.
Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
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vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
Prosilec mora imeti med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Črpanje kredita je v celoti namensko, v
skladu s predloženo dokumentacijo in ni namenjeno ﬁnanciranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme – snovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge ﬁzične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje
velike gospodarske družbe po 51. in 72. členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
Občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s ''Pravili delovanja GSZ'' in
''Pravicami ter obveznostmi članov GSZ''
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o ﬁnančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja
in kreditne sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
ﬁnanciranja projekta bo višja,
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– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
RCR za izdano garancijo in obdelavo
vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo, ki je objavljena
na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36,
– Center za razvoj Litija, Kidričeva 1, Litija,
– Center za razvoj podjetništva, Gabrsko
12, Trbovlje,
– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do objave spremembe oziroma novega razpisa.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno. Vloge oddane do 10.
v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku
petih dni, bodo praviloma obravnavane in
rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. 03/566-05-05 in
03/566-05-06) oziroma na vseh mestih, naštetih v 7. točki tega razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje
Št. 404-03-5/2005
Ob-6362/05
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, 96/02)
in na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in soﬁnanciranje
znanstvenih sestankov (Ur. l. RS, št. 12/05)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana,
objavlja
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javni razpis
za soﬁnanciranje znanstvenih
sestankov v letu 2005
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje znanstvenih sestankov organiziranih v
Republiki Sloveniji, ki so namenjeni:
– izmenjavi in preverjanju spoznanj in
znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega
dela znanstvenikov,
– prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Na sestanku mora biti predvidenih najmanj 10 referentov za enodnevni sestanek
ter najmanj 20 referentov za dva ali več
dnevni sestanek.
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega
sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov programskega odbora mora izpolnjevati pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta.
Agencija soﬁnancira pripravljalna dela za
organizacijo sestankov, krije stroške tiskanja
vabil, povzetke oziroma razširjene povzetke
referatov v knjižni oziroma elektronski obliki,
najemnine dvorane in bivanja vabljenih predavateljev iz tujine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na javni razpis za soﬁnanciranje organizacije znanstvenih sestankov se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco
raziskovalnih organizacij pri agenciji in društva, s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (v
nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
Na javni razpis za leto 2005 se na podlagi 25. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in soﬁnanciranje znanstvenih
sestankov (Ur. l. RS, št. 12/05, v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) lahko prijavijo tudi tista
društva, ki so v času trajanja javnega razpisa na ministrstvo, pristojno za znanost,
vložila vlogo za podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(Obrazec: ARRS-ZS-01-2005) in samostojne priloge:
– programski okvir z utemeljitvijo potrebe
po organiziranju sestanka,
– seznam članov programskega in organizacijskega odbora (z nazivi in institucijo),
– seznam vabljenih predavateljev (z nazivi in institucijo in okvirno temo njihovega
znanstvenega prispevka),
– seznam že organiziranih sestankov,
– ﬁnančni predračun (Obrazec: ARRSZS-02-2005),
– izjavo prijavitelja, da so izpolnjene vse
pogodbene obveznosti v predhodnem letu
do agencije (le v primeru, da je bilo prijavitelju odobreno soﬁnanciranje v predhodnem
letu),
– izjavo prijavitelja, da se lahko podatki,
navedeni v prijavi, uporabljajo za evidenco
agencije.
Prijavni obrazec in samostojne priloge je
treba poslati:
– v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov sestanki@arrs.si,
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– v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
4. Merila za izbiro:
– aktualnost tematike,
– pričakovana odzivnost sestanka v
znanstveni in strokovni javnosti,
– reference predavateljev,
– organizacijske reference prijavitelja
sestanka,
– pridobitev dodatnega soﬁnanciranja,
– mednarodni značaj sestanka,
– zagotavljanje racionalnejše porabe
sredstev,
– združevanje več znanstvenih disciplin.
Vrednotenje meril je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način kot to določa pravilnik.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
je 107,074.347 SIT.
6. Obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: sestanek mora
biti izpeljan v letu 2005. V primeru velikih
sestankov, ki bodo potekali v letu 2006, se
soﬁnancira samo pripravljalna dela izvedena v letu 2005.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave morajo ne glede na način prenosa prispeti v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje do 25. 3. 2005 do 14. ure. Prijave
v elektronski obliki pa na naslov sestanki@arrs.si, najkasneje do 25. 3. 2005 do
14. ure.
b) Opremljenost prijave
Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – prijava
za javni razpis za soﬁnanciranje organizacije znanstvenih sestankov v letu 2005«,
– naslov agencije,
– naslov prijavitelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis za soﬁnanciranje organizacije znanstvenih sestankov v
letu 2005« je lahko le ena prijava.
8. Datum odpiranja prijav za soﬁnanciranje
Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v III.
nadstropju, 29. 3. 2005.
Odpirajo se samo v roku prejete, pravilno
izpolnjene in označene prijave. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijavitelju.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja prijav.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo vsak
delavnik med 7. in 17. uro do vključno 24. 3.
2005 in med 7. in 12. uro do 25. 3. 2005 na
recepciji agencije Trg OF 13 ali na spletni
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
11. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri uradni
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osebi Živi Žlajpah osebno ali po telefonu
01/478-47-16 vsak delavnik od 9. do 13.
ure, e-mail: Ziva.zlajpah@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-5998/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02), Pravilnika o soﬁnanciranju programov in dejavnosti na področju kulture v
Občini Lendava (Uradni list RS, št. 29/04) in
17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02), Občina
Lendava objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje javnih kulturnih
programov in projektov v letu 2005, ki
jih bo Občina Lendava soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire kulturnih programov
in projektov, prijavljenih na javni razpis za
soﬁnanciranje javnih kulturnih programov in
projektov v letu 2005, ki jih bo Občina Lendava soﬁnancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti programi in projekti, ki
bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
so v javnem interesu Občine Lendava.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirale naslednje kulturne dejavnosti:
glasbena, folklorna, plesna, gledališka in
lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in založništvo, ﬁlmska in videoprodukcija ter fotograﬁja, izobraževalna
in raziskovalna dejavnost s področja kulture, novi mediji in druge vsebine s področja
kulture.
3. Na razpis lahko kandidirajo naslednji
izvajalci javnih kulturnih programov:
– kulturna društva in njihove sekcije, zveze kulturnih društev,
– zavodi, skladi, samostojni kulturni
ustvarjalci, zasebniki, društva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost.
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Oddelku za pravne in splošne zadeve, Trg ljudske pravice
5, Lendava, v času uradnih ur, in sicer od 8.
do 14. ure, do roka za oddajo prijav.
5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje 31. marec 2005 do 12. ure. Za pravočasno se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika.
6. V roku prispele ponudbe, popolne in
pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene v
skladu z merili za soﬁnanciranje javnih kulturnih programov in projektov na področju
kulture v Občini Lendava. Pogoji in merila so
sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih
programov in projektov bo župan za leto
2005 sklenil pogodbo o soﬁnanciranju.
8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Lendava, Oddelek za
pravne in splošne zadeve, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – soﬁnanciranje javnih
kulturnih programov in projektov v letu 2005
– ne odpiraj«.

9. Podrobnejše informacije lahko dobite
na Oddelku za pravne in splošne zadeve, pri
Alenki K. Galič, tel. 02/578-94-21.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
23. 2. 2005.
Občina Lendava
Ob-5999/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izbiro in merilih za soﬁnanciranje programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava (Ur. l. RS, št. 54/04)
in 17. člena statuta Občine Lendava (Ur.
l. RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02), Občina
Lendava objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov in
projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2005, ki
jih bo Občina Lendava soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire programov in projektov, prijavljenih na javni razpis za soﬁnanciranje programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2005, ki jih bo
Občina Lendava soﬁnancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti programi, ki
bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
so v javnem interesu Občine Lendava.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– javni zavodi, ustanove in druge ﬁzične
in pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področji socialnega in zdravstvenega varstva,
– druga društva in organizacije, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva.
3. Pogoji, ki jih morajo izvajalci programov izpolnjevati:
– da imajo sedež v Občini Lendava ali
izvajajo dejavnost na območju Občine Lendava ne glede na sedež, če je program
oziroma dejavnost namenjena za občane
Občine Lendava,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje programov dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva).
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Občini Lendava,
Oddelku za pravne in splošne zadeve, Trg
ljudske pravice 5, Lendava, v času uradnih
ur, in sicer od 8. do 14. ure, do roka za oddajo prijav.
5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje 31. marec 2005, do 12. ure. Za pravočasno se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika.
6. V roku prispele ponudbe, popolne in
pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene v
skladu merili za izbor programov. Merila so
sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Z izbranimi izvajalci programov bo
župan za leto 2005 sklenil pogodbe o soﬁnanciranju.
8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Lendava, Oddelek za
pravne in splošne zadeve, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – soﬁnanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v letu 2005 – Ne odpiraj«.
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9. Podrobnejše informacije lahko dobite
na Oddelku za pravne in splošne zadeve, pri
Alenki K. Galič, tel. 02/578-94-21.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila odposlana dne
23. 2. 2005.
Občina Lendava
Ob-6000/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) ter
17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5,
9220 Lendava, objavlja
javni razpis
o razdelitvi sredstev na področju
delovanja in aktivnosti društev,
organizacij ter posameznikov iz
proračuna Občine Lendava za leto 2005
1. Predmet razpisa: Občina Lendava
razpisuje sredstva dejavnosti društev, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na območju Občine Lendava ali katerih dejavnost
se odvija na tem območju za aktivnosti, ki se
bodo izvedle v letu 2005.
2. Cilji razpisa: namen razpisa je ﬁnančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte in programe, ki bodo popestrili
dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v Občini Lendava ter
pripomogli k promociji in prepoznavnosti
občine.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Občini Lendava ter
ﬁzične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Lendava,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Občino Lendava,
– organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki niso lokacijsko vezani na Občino
Lendava, vendar v njih sodelujejo subjekti, ki so občani občine in z izvedbo le-teh
pomagajo pri promociji in prepoznavnosti
občine.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
društva, zasebne ali javne organizacije, ki
so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin, socialnimi
programi, subjekti, ki so za iste vsebine že
dobili ﬁnančna sredstva na drugih razpisih,
ki jih je objavila Občine Lendava.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu...,
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo ﬁnančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.

Št.

6. Uporaba kriterijev: komisija bo glede
na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila
posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– predlagatelj deluje na območju Občine
Lendava,
– aktivnost se izvaja na območju Občine
Lendava,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska,
– aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Občina Lendava v letu 2005.
7. Okvirna vrednost: 7,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005.
9. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
dnem te objave in traja do porabe sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– razpisna merila.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo na Oddelku za pravne in
splošne zadeve, Alenka Kekec Galič.
11. Oddaja in dostava vlog: vloga mora
biti predložena na naslov: Občina Lendava,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Občina Lendava lahko razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: Oddelek za
pravne in splošne zadeve, Alenka Kekec
Galič, tel. 578-94-21.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o
rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh
mesecih po prejemu posamezne vloge na
Občino Lendava.
Občina Lendava
Št. 32001-01/03-43/02
Ob-6001/05
Na podlagi Navodil o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.
74/02), Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005 (Uradni list RS, št.
140/04) in Mnenja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano k Navodilom o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Mestni občini Kranj z dne 26. 3.
2004, objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Mestni občini
Kranj v letu 2005
I. Predmet javnega razpisa:
– soﬁnanciranje osemenjevanja živine,
– soﬁnanciranje prevoza mleka,
– soﬁnanciranje analize krme in zemlje,
– soﬁnanciranje težjih pogojev obdelave
kmetijskih zemljišč,
– soﬁnanciranje izobraževanja in kontrole ekoloških kmetij,
– podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
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– pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah,
– izboljšave kmetijskih zemljišč, začete
v letu 2005.
II. Soﬁnanciranje osemenjevanja živine
1. Okvirna višina sredstev: 8,200.000
SIT.
2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem
v Mestni občini Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec II s priloženimi kopijami potrdil o
osemenjevanju živine.
4. Višina soﬁnanciranja: 1.200 SIT (neto)
na osemenitev za rejce živine z nižinskega
območja Mestne občine Kranj in 3.000 SIT
(neto) na osemenitev za rejce živine s hribovskega in višinsko – gorskega območja
Mestne občine Kranj.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje
živine«.
III. Soﬁnanciranje prevoza mleka
1. Okvirna višina sredstev: 1,200.000
SIT.
2. Upravičenci: proizvajalci mleka s hribovskega in višinsko – gorskega območja
Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec III s priloženim dokazilom o količini mleka, višini stroškov in plačilu prevoza
do zbirnega mesta.
4. Višina soﬁnanciranja: 3 tolarje (bruto)
na liter mleka.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Prevoz
mleka«.
IV. Soﬁnanciranje analize krme in zemlje
1. Okvirna višina sredstev: 550.000 SIT.
2. Upravičenci: lastniki in najemniki kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo stalno bivališče ali kmetijsko zemljišče v Mestni občini Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec IV s priloženimi dokazili o številu, višini stroškov in plačilu analize krme
in zemlje.
4. Višina soﬁnanciranja: do 50% stroškov
analize krme in zemlje glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Analize krme
in zemlje«.
V. Soﬁnanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih zemljišč (ročna košnja, težji
dostop, nagib terena oziroma ugotovljene
druge posebne okoliščine)
1. Okvirna višina sredstev: 9,980.000
SIT.
2. Upravičenci: pravne in ﬁzične osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in ﬁzične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v
lasti in najemu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec V s priloženo kopijo katastrskega
načrta in izjavo o zakupu. Skupna površina,
ki se ročno kosi, mora biti velika najmanj
0,2 ha. Upravičenec za podporo mora imeti
obdelane vse lastne površine in površine v
zakupu.
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4. Višina soﬁnanciranja: do 35.000
SIT/ha glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Težji pogoji
obdelave«.
VI. Soﬁnanciranje izobraževanja in kontrole ekoloških kmetij
1. Okvirna višina sredstev: VI.a) 750.000
SIT, VI.b) 360.000 SIT, VI.c) 1,470.000 SIT,
VI.d) 150.000 SIT.
2. Upravičenci: VI.a) izvajalci izobraževalnih programov, VI.b) kmetje in kmečke
žene (tečaji), VI.c) dijaki Srednje biotehniške šole v Kranju, ki izhajajo iz družin, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ter VI.d)
ekološki kmetovalci.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: VI.a)
vloga – obrazec VI.a) s priloženim časovno
deﬁniranim in ﬁnančno ovrednotenim programom izobraževanja, VI.b) vloga – obrazec VII.b) s priloženim dokazilom o plačilu
tečaja, VI.c) vloga – obrazec VI.c) s priloženim potrdilom o vpisu, VI.d) vloga – obrazec VI.d) s priloženim dokazilom o plačilu
kontrole in potrdilom o pozitivno opravljeni
kontroli.
4. Višina soﬁnanciranja: VI.a) do 50%
stroškov zunanjih predavateljev in prostora glede na razpoložljiva sredstva, VI.b)
do 50% stroškov tečajev za posameznika
glede na razpoložljiva sredstva, VI.c) soﬁnanciranje šolanja na Srednji Biotehniški
šoli v Kranju – do 100.000 SIT (neto) glede na razpoložljiva sredstva, VI.d) do 50%
stroškov kontrole ekološke kmetije glede na
razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
VI.a) »Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje«, VI.b) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Tečaji«, VI.c) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Šolanje«, VI.d) »Ne odpiraj – Javni razpis
– Kontrola ekološke kmetije«.
VII. Podpora za delovanje strokovnih
društev, ki delujejo na področju kmetijstva
1. Okvirna višina sredstev: 2,390.000
SIT.
2. Upravičenci: registrirana društva s
področja kmetijstva in gozdarstva, katerih
dejavnost poteka na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec VII s priloženim ﬁnančno ovrednotenim programom in odločbo o vpisu v
register društev.
4. Višina soﬁnanciranja: do 30% ﬁnančno ovrednotenega programa glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska
društva«.
VIII. Pomoč ob naravnih nesrečah na
kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 800.000 SIT.
2. Upravičenci: oškodovanci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo v Mestni občini
Kranj, in sicer tisti, ki so utrpeli večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji napadi
škodljivcev).
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec VIII s priloženo kopijo zavarovalne police in mnenjem Kmetijsko svetovalne
službe o nastali škodi.
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4. Višina soﬁnanciranja: do 30% ocenjene škode glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naravne
nesreče«.
IX. Izboljšave kmetijskih zemljišč, začete
v letu 2005 (manjše agromelioracije, manjše
hidromelioracije, apnjenje tal)
1. Okvirna višina sredstev: 2,300.000
SIT.
2. Upravičenci: pravne in ﬁzične osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in ﬁzične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v
lasti in najemu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Mestne občine Kranj.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
– obrazec IX s prilogami: kopija katastrskega načrta, dovoljenje za krčitev gozda,
dovoljenje ustreznega organa, če gre za
poseg v prostor, rezultat analize zemlje s
priporočilom o apnjenju in fotokopija računa
za nakup apna, žlindre ali kamene moke,
izjava o zakupu.
4. Višina soﬁnanciranja: a) manjše agromelioracije do 120.000 SIT/ha v nižinskem območju Mestne občine Kranj (N), do
180.000 SIT/ha v hribovskem območju (H)
in do 220.000 SIT/ha v višinsko-gorskem
območju Mestne občine Kranj (V-G) ali do
40% vrednosti prijavljenih strojnih del glede
na razpoložljiva ﬁnančna sredstva, čiščenje
površin do 50% prej navedenih zneskov glede na razpoložljiva ﬁnančna sredstva, obnova in širitev 1 km poti je do 1,25 ha izboljšave glede na razpoložljiva ﬁnančna sredstva
b) manjše hidromelioracije: polaganje drenažnih cevi do 400 SIT/m N, do 560 SIT/m
H,V-G, čiščenje drenažnih jarkov do 200
SIT/m N, do 280 SIT/m H,V-G, izkop odprtega kanala do 300 SIT/m N, do 420 SIT/m
H,V-G, polaganje betonskih cevi od 1.000
do 3.100 SIT/m N (glede na velikost cevi),
od 1.400 do 4.340 SIT/m H,G-V (glede na
velikost cevi) glede na razpoložljiva ﬁnančna
sredstva, c) apnjenje tal – do 50% računa za
nakup apna, žlindre ali kamene moke glede
na razpoložljiva ﬁnančna sredstva.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Izboljšave
kmetijskih zemljišč«.
X. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami, ki
so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa in vzorce
pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
– blagajni Mestne občine Kranj (pritličje),
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek,
torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo
od 8. do 16.30, v petek od 8. do 12.30
ter na spletni strani Mestne občine Kranj
http://www.kranj.si/ (pod rubriko Dokumenti,
Razpisi v letu 2005).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj,
Oddelku za gospodarske in premoženjske
zadeve, soba št. 139, Slovenski trg 1, Kranj,
ali na tel. 04/237-31-30, kontaktna oseba je
Barbara Čirič.

XI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za namene iz
I. točke razpisa morajo biti sredstva porabljena do 31. 12. 2005.
XII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge
s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v sprejemni pisarni – blagajni Mestne
občine Kranj ali poslane po pošti na naslov
Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, za namene pod točkami
V, VII in IX najkasneje do 8. 4. 2005, za namen pod točko VI.c) najkasneje do 23. 9.
2005. Rok za namene pod točkami II, III, IV,
VI.a), VI.b), VI.d) in VIII ni predpisan, praviloma morajo biti zadnje vloge za te namene
oddane do 4. 11. 2005. Priporočamo vam,
da vloge za namene pod točkami II, III in
IV vlagate dvakrat letno, in sicer najprej za
obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005, nato
pa še za obdobje od 1. 6. 2005 do 31. 10.
2005, ker bodo zaradi novega zakona o dohodnini tudi nakazila ﬁnančnih sredstev za
te namene izvedena dvakrat letno.
XIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo na predlog komisije odločal župan. Odpiranje vlog za namene pod točkami V., VII.
in IX. bo 13. 4. 2005, za preostale namene
pa praviloma prvi teden v mesecu za vloge,
prispele v predhodnem mesecu. Odpiranje
vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev
vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne
bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
vlog oziroma v 15 dneh od dneva obravnave
vloge na Komisiji za pospeševanje kmetijstva. Upravičenci za namene pod točkami
VI.a), VI.c) in VII bodo o izboru obveščeni s
sklepom in hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove
na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve
za pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
Št. 391/2005
Ob-6179/05
Na podlagi določil 10. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Koper za leto
2005 (Ur. l. RS, št. 140/04) in sklepa župana št. K1411-1/2005 z dne 22. februar 2005,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov, projektov
in akcij promocije zdravja v Mestni
občini Koper za leto 2005
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja
v Mestni občini Koper za leto 2005, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše
razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti
na področju promocije zdravja. Prednostna
področja so:
– programi namenjeni promociji zdrave
prehrane za vse starostne skupine,
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– programi namenjeni promociji gibanja
za vse starostne skupine,
– programi za izboljšanje samopodobe in
krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter odraslih,
– programi za promocijo zdravja in preprečevanje bolezni starostnikov.
2. Merila in kriteriji
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
vlog:
– usklajenost vsebine in ciljev projekta s
predmetom razpisa (50 točk),
– stopnja medijskega doseganja populacije (50 točk),
– stopnja vključevanja ciljne populacije
(30 točk),
– kakovost projekta (30),
– ﬁnančni načrt in stroškovna učinkovitost (20 točk),
– reference izvajalca projekta (20 točk),
– raven (obseg) projekta (10).
Dodelitev sredstev soﬁnanciranja za
posamezno vlogo je možna do 80% celotne vrednosti projekta, pri čemer je najvišji
možni znesek soﬁnanciranja 500.000 SIT.
20% preostale vrednosti se lahko soﬁnancira z lastnim deležem (ovrednoteno delo
in stroški).
Komisija soﬁnancerja bo po zaporedju
najvišje ocenjenih vlog izvedla presojo primernega zneska soﬁnanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov soﬁnanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev soﬁnanciranja za posamezno vlogo.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in
cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Osnovni cilj razpisa sredstev je dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije
zdravja. Zato so izbrani predlagatelji dolžni
udeležiti se javne predstavitve soﬁnanciranih projektov in akcij, ki bo organizirana decembra 2005 v prostorih MOK.
4. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za soﬁnanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2005 je
4,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. oktobra
2005, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. V primeru, da je vloga nepopolna, bo predlagatelj na poziv soﬁnancerja
vlogo moral dopolniti. V primeru, da predlagatelj v danem roku na poziv soﬁnancerja
ne dopolni vloge ali če bo ta nepopolna tudi
po zahtevani dopolnitvi, se vloga zavrne.

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do 1. 4. 2005, do
12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija
je dostopna tudi na internetni strani Mestne
občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov:Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z
oznako: Ne odpiraj – vloga, številka objave javnega razpisa v Uradnem listu, naziv javnega razpisa, št.: K1411-1/2005. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in točen naslov vlagatelja. Za označitev
ovojnice vlagatelj lahko uporabi obrazec k
oddaji vloge.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
8. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku
roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci
programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/664-63-86.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 01700-0005/2005-11
Ob-6352/05
Občina Prevalje na podlagi Pravilnika o
postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01) in
4. člena Pravilnika o ﬁnanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2005, ki jih bo Občina
Prevalje soﬁnancirala iz občinskega
proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za soﬁnanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih projektov za
leto 2005, ki jih bo Občina Prevalje soﬁnancirala iz občinskega proračuna.
Med projekti na področju kulture, ki jih
bo Občina Prevalje v letu 2005 soﬁnancirala iz občinskega proračuna predstavljajo
prioriteto naslednji projekti: Biografski leksikon, Sušnikovi dnevi, Koncertna sezona,
Občinski praznik, 650 let župnije Prevalje in
Poljana 2005.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva, registrirana v skladu
z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95, 49/98 in 89/99);
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– javni zavodi, ustanove in druge ﬁzične ali pravne osebe s sedežem v Občini
Prevalje, registrirane za izvajanje kulturne
dejavnosti,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v Občini Prevalje;
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
c) imajo urejeno evidenco o članstvu;
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva pridobljena
iz drugih virov.
4. Rok izvedbe: programi, ki se soﬁnancirajo, se izvedejo v letu 2005. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
5. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za soﬁnanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2005 je 12 mio SIT.
6. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati priporočeno po pošti z datumom oddaje do
najkasneje 25. marca 2005 ali na sedežu
Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, najkasneje do 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Kulturna društva, v katerih deluje več
sekcij, morajo podati natančen opis programa s časovnim terminom in ﬁnančno
konstrukcijo programa za vsako sekcijo posebej.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis – kultura«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
7. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Dodatne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve Občine Prevalje, na tel.
02/82-46-121.
Občina Prevalje
Št. 01700-0006/2005-11
Ob-6353/05
Občina Prevalje objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2005 (Uradni list RS, št. 16/04), 6. člena
Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/01) in Pravilnika o postopku za izbiro
in merilih za soﬁnanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje
(Uradni list RS, št. 100/03)
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov s področja socialnega
varstva v Občini Prevalje za leto 2005
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I. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, objavlja javni
razpis za izbor projektov in programov s področja zdravstva in socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,
– programi nevladnih in neproﬁtnih organizacij s področja socialnega varstva, ki so
naravnani v smeri ohranjanja in spodbujanja
socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki
so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje
življenje,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev,
– programi invalidskih društev in drugi
programi za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),
– programi
preprečevanja
oziroma
zmanjševanja socialne izključenosti starejših,
– programe medgeneracijskih skupin za
samopomoč,
– programe ustvarjalnega preživljanja
prostega časa otrok in mladostnikov,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi, namenjeni informiranju občanov o razširjenosti problema zasvojenosti
v občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd.,
– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami
drog,
– programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini,
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– počitniški programi za zdravstveno rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi indikacijami, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– neproﬁtne organizacije in društva s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so
registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99),
– javni zavodi, ustanove in druge pravne
ali ﬁzične osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede
na sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Občine Prevalje,
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
– realnost in kvaliteta predloženega programa,
– sodelovanje prostovoljcev in uporabnikov pri izvajanju programov,
– reference ponudnika,
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– število članov iz Občine Prevalje,
– aktivnosti na področju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorja ipd.),
– odvisnost članov oziroma uporabnikov
od dejavnosti društva.
V. Rok izvedbe: programi, ki se soﬁnancirajo, se izvedejo v letu 2005. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
VI. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost vseh programov v letu 2005 je 700.000 SIT.
VII. Rok in način prijave
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno z datumom oddaje
25. marca 2005 ali na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, najkasneje do
12. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis – zdravstvo in
sociala«.
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika. Odpiranje
ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
Ustrezne sklepe bodo prijavitelji prejeli v
roku 45 dni od poteka roka za prijavo.
VIII. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo na sedežu Občine Prevalje, Trg
2/a, 2391 Prevalje, od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje,
Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve, kontaktna oseba
Marija Orešnik, tel. 02/82-46-121, prav tako
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Občina Prevalje
Št. 01700-0007/2005-11
Ob-6354/05
Občina Prevalje na podlagi določil Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
66/01), 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Prevalje (Uradni list RS, št. 66/00) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa, ki jih bo v letu
2005 Občina Prevalje soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je zbiranje predlogov za soﬁnanciranje programov športa za leto 2005,
ki jih bo Občina Prevalje soﬁnancirala iz občinskega proračuna.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo ﬁnancirali naslednji programi:

– programi za otroke in mladino (zlati
sonček, športna značka, tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),
– programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),
– programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence,
– programi za šport nadarjenih otrok in
mladine (športne šole),
– programi kakovostnega športa,
– programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
– drugi za šport pomembni programi v
občini.
4. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva, registrirana v skladu
z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95, 49/98 in 89/99);
– javni zavodi, ustanove in druge pravne
osebe s sedežem v Občini Prevalje, registrirane za izvajanje športne dejavnosti;
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v Občini Prevalje;
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
c) imajo urejeno evidenco o članstvu;
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva pridobljena
iz drugih virov.
5. Rok izvedbe: programi, ki se soﬁnancirajo, se izvedejo v letu 2005. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
6. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za soﬁnanciranje športnih programov v letu 2005
je 10 mio SIT.
7. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati priporočeno po pošti z datumom oddaje do
najkasneje 25. marca 2005 ali na sedežu
Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, do
najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis – šport«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
8. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Dodatne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve Občine Prevalje, na tel.
02/82-46-121.
Občina Prevalje
Št. 67000-0001/2005
Ob-6357/05
Na podlagi 57., 61., 62., člena in členov
od 100. do 120. Zakona o uresničevanju
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javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 140/04), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03), Pravilnika o
postopku in merilih za vrednotenje kulturnih
programov in projektov, ki se soﬁnancirajo
iz proračuna Občine Sevnica (Ur. l. RS, št.
4/04) ter Pravilnika o spremembah pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje
kulturnih programov in projektov, ki se soﬁnancirajo iz proračuna občine Sevnica (Ur. l.
RS, št. 17/05) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za soﬁnanciranje
programov in projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2005
soﬁnancirala Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne,
likovne in fotografske ter knjižno-založniške
dejavnosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v
prostore za izvajanje kulturnih programov
in projektov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– kulturna društva in zveze, registrirana
v skladu z veljavno zakonodajo za izvajanje
programov na področju kulture s sedežem
v Občini Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– dokazilo o urejeni evidenci in članstvu
(velja samo za kulturna društva – izpolnite
in obvezno priložite fotokopijo evidence o
članstvu),
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo in imajo stalno prebivališče v Občini
Sevnica,
– zavodi, gospodarske družbe in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, vse v organiziranju nekomercialnih programov in projektov, s sedežem v Občini Sevnica,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti, ki presega
njihov šolski program,
– da bo projekt ali program izveden v letu
2005 na območju Občine Sevnica,
– da je priložen potrjen vzorec pogodbe,
– da ni dal zavajajoče podatke.
4. Vrednost razpisa: 8,000.000 SIT.
5. Merila za izbor programov in projektov
je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji,
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– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture).
Prijave na razpis morajo biti popolne, naknadno dopolnjene po izteku roka za predložitev prijav ni možno.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 4. aprila 2005 do 12. ure, na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 4. 4. 2005 (datum poštnega žiga na
dan 4. 4. 2005).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2005«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: Strokovna komisija, imenovana s
sklepom župana, bo z odpiranjem začela
6. aprila 2005 ob 8. uri v prostorih občine
Sevnica. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji delovni dan.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v roku 3 dni od odpiranja vlog prijavitelje
pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V
primeru, da predlagatelj v predpisanem roku
ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s
sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 15 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2005.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica
www.obcina-sevnica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica pri Žvar Joško tel.
07/816-12-28, GSM 051/306-288, e-mail:
joze.zvar@obcina-sevnica.si v času od 8.
do 13. ure, soba 208.
Občina Sevnica
Št. 42/05
Ob-6404/05
Občina Miklavž na Dravskem polju na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/2003), Sprememb
in dopolnitev pravilnika (MUV, št. 10/04 in
MUV, št. 2/05) in Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2005
(MUV, št. 2/05) objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje ukrepov kmetijske
strukturne politike v Občini Miklavž na
Dravskem polju za leto 2005
Namen razpisa: sredstva so namenjena
za soﬁnanciranje kmetijskih dejavnosti za
sledeče programe v višini določeni s proračunom za leto 2005:
Analize zemlje, gnojilni načrti, analize
potreb – 500.000 SIT,
Testiranje škropilnic – 300.000 SIT,

20-21 / 4. 3. 2005 /

Stran

1751

Apnenje zemlje – 1.100.000 SIT,
Zimsko ozelenjevanje njivskih površin
– 800.000 SIT,
Vključevanje v integrirano pridelavo –
350.000 SIT,
Integrirana pridelava zelenjave – 200.000
SIT,
Postaja adcon – 200.000 SIT,
Zdravstveno varstvo živali – 1.000.000
SIT,
Vzdrževanje namakalnega sistema –
200.000 SIT,
Vključitev v ekološko kmetovanje –
200.000 SIT,
Ugotavljanje ostankov pesticidov –
600.000 SIT,
Financiranje društvene dejavnosti –
1.020.000 SIT,
Soﬁnanciranje obrambe pred točo –
50.000 SIT,
Izdelava poslovnih načrtov za kmetije
– 300.000 SIT,
Izobraževanje kmetov – 200.000 SIT,
Zavarovanje posevkov – 530.000 SIT.
Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
a) ﬁzične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter
s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ter izpolnjujejo druge pogoje, predpisane s tem
pravilnikom,
b) Društva, krožki in združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na
področju kmetijstva v občini.
Pogoji soﬁnanciranja
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine
Miklavž na Dravskem polju in za ukrepe, ki
se izvajajo na zemljiščih izven območja Občine Miklavž na Dravskem polju, v kolikor
so upravičenci lastniki zemljišč, ali imajo
sklenjeno minimalno petletno pogodbo o zakupu zemljišč.
Sredstva za ukrepe, ki se izvajajo na
zemljiščih izven območja Občine Miklavž se
upravičencem dodelijo za pridelavo krme,
poljščin in zelenjave.
V letu 2005 se za ukrepe, ki se izvajajo
na zemljiščih izven Občine Miklavž na Dravskem polju, dodelijo upravičencem sredstva
v višini 50% subvencij, ki so namenjena za
izvajanje posameznih ukrepov na območju
Občine Miklavž na Dravskem polju.
Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev je potrebno
oddati na sedežu Občine Miklavž na Dravskem polju ali nasloviti na naslov: Občina
Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju. Razpis je
odprt do porabe sredstev na posameznem
programu.
Pogoji za pridobivanje sredstev po posameznih vrstah programov so navedeni v
Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Miklavž na Dravskem
polju in Spremembah in dopolnitvah pravilnika (MUV, št. 10/2004).
Vsebina vloge
Vloga mora poleg navedene dokumentacije za posamezno vrsto programa iz pravilnika obvezno vsebovati:
– ime in priimek, točen naslov, davčno
številko upravičenca, MID kmetije,
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– priloge glede na predpisane pogoje v
pravilniku z ozirom na posamezni program
soﬁnanciranja.
Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
v sredo pa tudi od 14. do 16. ure), torek in
četrtek od 8. do 15. ure osebno ali na tel.
629-68-22 ali 629-68-20.
Kriteriji in pogoji tega javnega razpisa se
lahko spreminjajo v skladu z navodili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 4651-30/2005
Ob-6355/05
Župan Občine Hrpelje-Kozina na podlagi
statuta občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št.
34/99, 65/02 in 24/03) in letnega programa
prodaje občinskega stvarnega in ﬁnančnega premoženja (št. 4651-30/2005), ki je bil
sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina z dne 24. 2. 2005
objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo stavbnih
parcel
A) Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča:
– parcelna št. 3331/4 k.o. Hrpelje, v izmeri 956 m2, 5,800.000 SIT,
– parcelna št. 3331/5 k.o. Hrpelje, v izmeri 931 m2, 5,700.000 SIT,
– parcelna št. 3331/6 k.o. Hrpelje, v izmeri 936 m2, 5,700.000 SIT,
– parcelna št. 3331/7 k.o. Hrpelje, v izmeri 922 m2, 4,800.000 SIT,
– parcelna št. 3331/8 k.o. Hrpelje, v izmeri 1143 m2, 6,600.000 SIT,
– parcelna št. 3331/9 k.o. Hrpelje, v izmeri 1297 m2, 7,500.000 SIT,
– parcelna št. 3331/10 k.o. Hrpelje, v izmeri 1390 m2, 7,800.000 SIT,
– parcelna št. 3331/11 k.o. Hrpelje, v izmeri 1204 m2, 6,000.000 SIT,
– parcelna št. 3331/12 k.o. Hrpelje, v izmeri 1091 m2, 5,700.000 SIT,
– parcelna št. 3331/13 k.o. Hrpelje, v izmeri 1153 m2, 5,800.000 SIT,
– parcelna št. 3331/14 k.o. Hrpelje, v izmeri 889 m2, 4,700.000 SIT,
– parcelna št. 3331/15 k.o. Hrpelje, v izmeri 940 m2, 4,700.000 SIT,
– parcelna št. 3331/16 k.o. Hrpelje, v izmeri 982 m2, 5,800.000 SIT,
– parcelna št. 3331/17 k.o. Hrpelje, v izmeri 1235 m2, 6,300.000 SIT,
– parcelna št. 3331/18 k.o. Hrpelje, v izmeri 988 m2, 5,000.000 SIT,
– parcelna št. 3331/19 k.o. Hrpelje, v izmeri 993 m2, 4,500.000 SIT;
za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš na južnem robu zazidalnega načrta ob
cesti za Slavnik v Hrpeljah. Navedena izhodiščna cena je določena v skladu s cenitvijo,
ki jo je opravil sodno zaprisežen cenilec.
Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za ﬁzične osebe, oziroma izpisek iz

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne
cene v 1. točki ter se uspelim ponudnikom
vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe.
5. Razpis je odprtega tipa. Rok za oddajo
ponudb je 15 dni od objave tega razpisa.
Nadaljnji roki za oddajo ponudb za neprodana zemljišča bodo vsak 1. in 15. dan v
mesecu. Kolikor je ta dan dela prost dan, bo
rok za oddajo ponudb prvi naslednji delovni
dan. Ponudbe se bodo zbirale do prodaje
vseh zemljišč. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.
6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
z oznako »Javni razpis za prodajo stavbnih
parcel«.
7. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
8. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
9. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v
roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Hrpelje-Kozina.
10. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnanih vseh stroškov bo Občina HrpeljeKozina izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v
zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
12. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50, od ponedeljka do petka v
času od 9. do 12. ure pri urbanistični službi
(Aleksander Batič).
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 2/2005
Stol d.d. Kamnik objavlja

Ob-5811/05

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin, ki se nahajajo
v industrijski coni B-20 Stol,
Ljubljanska c. 45, Kamnik
1. Predmet razpisa
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1.1. Industrijska hala v izmeri 907 m2,
parc. št. 1467/7, vložek št. 455, k.o. Podgorje. Hali pripada pred vhodom do ceste
in ob južni steni ozek pas funkcionalnega
zemljišča Kupec ponudi ceno po m2 za odkup, kupoprodajna pogodba za nakup tega
zemljišča pa bo možno skleniti šele po sprejetju lokacijskega načrta za celotno industrijsko cono Stol B-20.

Celotna industrijska hala je dana v najem.
1.2. Industrijska hala v izmeri ca.
3.400 m2, parc. št. 1467/16, vložek št. 455,
k.o. Podgorje.
Industrijska hala je oddana v najem večim najemnikom. Za del hale ima obstoječi
najemnik predkupno pravico. Najemnik dela
hale v izmeri 1.858 m2 je napovedal, da namerava podati odpoved najema.
Za čas trajanja najema kupec vstopi v
najemne pogodbe na strani najemodajalca.
Prodajalec ne prevzame nikakršne odgovornosti za eventualno podaljšanje najemov.
Del hale iz točke 1.2. proti vzhodu bo potrebno podreti. Od kupca se pričakuje, da bo
vzporedno s parcelno linijo s sosednjo parc.
št. 1452/40, porušil del hale, ki bo dogovorjen z mejaši, in saniral preostali del hale.
Strošek odstranitve tega dela hale, kakor
tudi sanacija preostalega dela hale je strošek kupca. Obseg hale po porušenje meri
ca. 3.400 m2. Zainteresirani kupci dobijo pri
prodajalcu točne podatke o liniji rušenja hale
ter možnost ogleda.
Industrijski hali pripada po dolžini, vzporedno s cesto, 4 m funkcionalni del zemljišča. Pogodbo za nakup funkcionalnega
zemljišča bo možno skleniti šele po sprejetem lokacijskem načrtu. Kupec ponudi ceno
po m2 za odkup funkcionalnega zemljišča.
Ponudnik si pridružuje pravico, da lahko
po dogovoru proda halo iz točke 1.2. po posameznih delih večim ponudnikom.
1.3. Industrijska hala, leto izgradnje
1987, parc. št. 1452/8, vložek št. 455, k.o.
Podgorje v skupni izmeri 959 m2, od tega v
pritličju 642 m2 in odpremno rampo 39 m2
ter v kleti 278 m2.
1.4. Industrijska hala, leto izgradnje 1963
in rekonstruirano 1983, parc. št. 1452/4, vložek št. 455, k.o. Podgorje v skupni izmeri
2.353 m2, od tega v pritličju 1.400 m2 in odpremno rampo 150 m2 ter v kleti 803 m2.
Hali pod 1.3. in 1.4. tvorita celoto, vendar je po dogovoru s kupcema možna tudi
ločena prodaja.
Halama pod 1.3 in 1.4. pripada manjše
funkcionalno zemljišče za dostop z vozili
in za nakladanje/razkladanje tovora. Skica
predvidenega funkcionalnega zemljišča je
na vpogled pri prodajalcu. Nakup funkcionalnega zemljišča bo možen šele po sprejemu lokacijskega načrta. Kupec ponudi ceno
po m2 za odkup funkcionalnega zemljišča.
V kletnem delu hale pod točko 1.3. je del
kleti v izmeri 200,54 m2 oziroma 12,6% idealni delež že prodan, in lastnik tega dela ima
služnostno pravico za dostop do svojega
prostora, in sicer dostop peš poti in dostop z
vsemi vozili; del v izmeri 270 m2 pa je oddan
v najem. Kupec vstopi v najemno pogodbo
na strani najemodajalca.
2. Pogoji javnega razpisa
2.1. Ponudnik je lahko pravna ali ﬁzična
oseba, ki lahko v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, kupi nepremičnine v Republiki Sloveniji.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra ali druge pristojne institucije, v kateri je pravna oseba vpisana. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni. Fizična oseba
predloži osebno izkaznico ali potni list ter
potrdilo o državljanstvu ali drug ustrezen
dokument iz katerega je razvidno, da lahko
kupi nepremičnino v Republiki Sloveniji.
2.2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«.
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2.3. Pisne ponudbe je potrebno poslati kot
priporočeno pošiljko s povratnico v 15 dneh
od dneva objave tega razpisa v zaprti ovojnici
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin
– ne odpiraj«, na naslov Stol d.d., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Pisna ponudba
mora vsebovati ponujeno kupnino (tudi ceno
za m2) in način ter roke plačila.
2.4. Za podrobnejše informacije in oglede je kontaktna oseba direktor Janez Pezdirc, tel. 01/830-11-11, vsak dan med 9. in
12. uro do zaključka zbiranja ponudb.
2.5. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor najugodnejšega ponudnika.
Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje
v 15 dneh po zaključku zbiranja ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik po presoji oziroma izbiri prodajalca, pri čemer cena
ne bo edini kriterij.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove vse ponudnike ali pa samo tiste,
katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih, prav tako pa lahko komisija v
katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih
opravi pogajanja z namenom doseganja čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne
da bi za to navedla razlog.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom,
je izključena.
2.6. Za resnost ponudb so ponudniki dolžni priložiti ponudbi, kot njen sestavni del, potrdilo o vplačani varščini na
transakcijski račun družbe Stol d.d. št.
02312-0014791733 odprt pri NLB d.d., in
sicer za nepremičnino iz točke 1.1. v višini
5,000.000 SIT, za nepremičnino iz točke 1.2.
v višini 2,000.000 SIT za katerikoli del te
hale, za nepremičnini iz točk 1.3. in 1.4. po
8,000.000 SIT oziroma V višini 12,000.000
SIT za skupno ponudbo.
Osnutek pogodbe bo prodajalec posredoval ponudniku istočasno z obvestilom komisije o izboru, ki jo je dolžan skleniti v roku
15 dneh.
2.7. Če izbrani ponudnik ne bo, kot navedeno zgoraj, sklenil kupoprodajne pogodbe
v rokih iz prejšnje točke ali plačal kupnine v
pogodbenih rokih, se bo štelo, da odstopa
od ponudbe, morebitna že sklenjena kupoprodajna pogodba se bo štela za razdrto,
plačano varščino pa bo kot skesnino obdržal
prodajalec.
2.8. Davke ter ostale stroške v zvezi s
sestavo in overitvijo kupoprodajne pogodbe ter s prenosom lastništva plača kupec,
vključno s stroški parcelacije, vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo.
2.9. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena po plačilu celotne kupnine.
Stol d.d. Kamnik

Javne dražbe
Št. 4/05
Ob-6013/05
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 40. člena Uredbe o pridobivanju,

razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) ter sklepov Občinskega
sveta občine Žiri, sprejetih na 9. redni seji
22. 6. 2004 in 11. redni seji 23. 12. 2004
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, tel.
04/50-50-700, faks 04/51-05-444, e-pošta:
obcina.ziri@obcina.ziri.si.
2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje: predmet prodaje sta dve gradbeni
parceli v okviru zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo Plastuhova
grapa, ki se prodajata vsaka posebej:
2.1 Enota št. 2 v velikosti 316 m2
a) Enoto sestavljajo:
– zemljišče s parc. št. 866/14, travnik v
izmeri 256 m2, vl. št. 556, k.o.Žirovski vrh;
– zemljišče s parc. št. 1270/7, travnik v
izmeri 45 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh;
– zemljišče s parc. št. 861/3, travnik v izmeri 15 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh.
Zemljišča imajo status nezazidanega
stavbnega zemljišča. Po ZN je na parcelni enoti št. 2 predvidena izgradnja dvostanovanjske hiše. Komunalni vodi elektrike,
vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije
so v neposredni bližini. Dostop je asfaltirana cesta.
b) Izklicna cena za enoto je 4,368.384
SIT in vključuje pripadajoči davek na dodano vrednost.
c) Varščina je 436.838 SIT.
d) Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
e) Nepremičnina ni obremenjena.
f) Izklicna cena vključuje komunalni prispevek.
g) Prodajalec si na nepremičnini, ki je
predmet ponudbe, zadrži trajno in brezplačno služnost za uporabo, pregledovanje in
vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture, ki se nahajajo na teh nepremičninah.
Služnostna pravica se vpiše v zemljiško
knjigo.
2.2 Enota št. 6 v velikosti 375 m2
a) Parcelo sestavljajo:
– zemljišče s parc. št. 866/10, travnik v
izmeri 149 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh;
– zemljišče s parc. št. 1270/15, travnik v
izmeri 36 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh
– zemljišče s parc. št. 861/11, travnik v
izmeri 190 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh.
Zemljišča imajo status nezazidanega
stavbnega zemljišča. Po ZN je na parcelni
enoti št. 6 predvidena izgradnja vrstne hiše.
Komunalni vodi elektrike, vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije so v neposredni
bližini. Dostop je asfaltirana cesta.
b) Izklicna cena za enoto je 5,184.000
SIT in vključuje pripadajoči davek na dodano vrednost.
c) Varščina je 518.400 SIT.
d) Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
e) Nepremičnina ni obremenjena.
f) Izklicna cena vključuje komunalni prispevek.
g) Prodajalec si na nepremičnini, ki je
predmet ponudbe, zadrži trajno in brezplačno služnost za uporabo, pregledovanje in
vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture, ki se nahajajo na teh nepremičninah.
Služnostna pravica se vpiše v zemljiško
knjigo.
3. Vplačilo varščine

Št.

20-21 / 4. 3. 2005 /

Stran

1753

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino iz točke 2.1c) oziroma
2.2c) na transakcijski račun Občine Žiri št.
01347-0100007346.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana kavcija vračunala v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni
od dneva dražbe.
4. Vrsta pravnega posla: Občina Žiri bo
z uspelim dražiteljem v 10 dneh po javni
dražbi sklenila prodajno in služnostno pogodbo. V primeru, da bo kateri od dražiteljev
vložil ugovor na potek javne dražbe in bo
ugovor pravnomočno zavrnjen, bo Občina
Žiri pogodbo sklenila v 10 dneh po pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi ugovora. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa, ponudnik pa zadrži njegovo
varščino. Sklenitev služnostne pogodbe je
bistvena sestavina prodajnega posla.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun
Občine Žiri št. 01347-0100007346. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. Kupec
pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne
kupnine in stroškov, povezanih s prodajnim
poslom, vključno s stroški overitve prodajalčevega podpisa na pogodbi. Če kupec ne
poravna kupnine in stroškov v navedenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, ponudnik
pa zadrži njegovo varščino.
6. Vknjižba lastninske pravice na ime
kupca bo možna šele po plačilu celotne
kupnine.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1 v
Žireh, v sejni sobi v I. nadstropju, v četrtek,
24. 3. 2005, in sicer ob 11. uri za nepremičnino pod točko 2.1 in ob 12. uri za nepremičnino pod točko 2.2.
8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja ﬁzična ali pravna oseba, ki se izkaže,
da ima sedež na območju EU in ki predloži
potrdilo o plačilu varščine. Pred pričetkom
javne dražbe morajo dražitelji predložiti:
– potrdilo o plačani varščini z navedbo
gradbene parcele, ki jo bodo dražili;
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji
(osebni dokument za ﬁzične ali izpisek iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, za
pravne osebe);
– davčno številko za ﬁzične osebe ali
identiﬁkacijsko številko za DDV za pravne
osebe;
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik;
– celotno številko računa in ime banke za
primer vračila kavcije.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške in dajatve v
zvezi s prodajnim poslom nosi kupec. Na
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati,
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
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10. Ustavitev postopka: komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
11. Informacije: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše
podatke o nepremičnini lahko interesenti
dobijo na Občini Žiri, tel. 04/50-50-700 pri
Andreju Poljanšku, ogled nepremičnin pa
je mogoč po predhodni telefonski najavi na
isti številki.
Občina Žiri

Razpisi delovnih
mest
Št. 110-79/2005-5

Ob-6214/05

Popravek
V javnem natečaju 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, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 17-18 dne 25. 2. 2005, št. objave
110-24/2005, Ob-5171/05, se popravi četrti
odstavek in se pravilno glasi:
»Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal(a) kot pripravnik(ca) za določen čas
10 mesecev v prostorih Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami, AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana.«.
Ostala vsebina javnega natečaja ostaja
nespremenjena in ostane v veljavi.
Mestna občina Ljubljana
Su 010601/05
Ob-5806/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02), 22. in 23. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04) Okrožno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 8 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– 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 izpitu
iz poznavanja določil Sodnega reda,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– 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.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od imenovanja
v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postoek 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.
Okrožno sodišče v Mariboru
Ob-5807/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02 – ZDT in 2/04
– ZDSS), Občina Slovenska Bistrica objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, v oddelku
za okolje in prostor.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo tehnične smeri,
– aktivno morajo obvladati slovenski jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,

– imeti morajo znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– kratek življenjepis,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s
pripisom: javni natečaj – pripravnik, in sicer
v roku 8 dni od te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izbiri. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 02/843-28-29 (Danilo
Lončarič).
Občina Slovenska Bistrica
Su 010601/2005
Ob-6003/05
Višje sodišče v Celju, Prešernova ulica
22, 3000 Celje, objavlja javni natečaj za naslednja prosta uradniška delovna mesta
1) višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – eno prosto delovno
mesto;
2) pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov in oddelčne pisarne) – eno prosto
delovno mesto.
Naloge na delovnem mestu pod št. 1 se
lahko opravljajo v nazivih: višji pravosodni
svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II in višji pravosodni svetovalec I; naloge
na delovnem mestu pod št. 2 pa se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec I
in pravosodni sodelavec II.
Pogoji:
Pod št. 1:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Pod št. 2:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba upravne, ekonomske ali administrativne
smeri,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoji:
Pod št. 1:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Pod št. 2:
– opravljen izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden.
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Organ in kraj opravljanja dela: Višje sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, Celje.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu (samo kandidati za delovno
mesto pod 1. točko),
– 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 kakšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
V naziv na delovno mesto za opravljanje
nalog pod 2. točko se lahko imenuje tudi
posameznik, ki nima opravljenih izpitov iz
javne uprave in iz sodnega reda, pa je v
skladu z zakonom njunega opravljanja oproščen, sicer pa pod pogojem, da oba izpita
opravi najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v
Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
Kandidati bodo o rezultatih javnega natečaja pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v Kadrovski službi sodišča
ali po tel. 03/42-75-260.
Višje sodišče v Celju
Št. 92-02/05
Ob-6004/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02),
generalna direktorica Veterinarske uprave
Republike Slovenije objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v Veterinarski upravi RS v Finančni
službi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko izobrazbo
ekonomske ali organizacijske 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Finančna služba, Parmova
53, Ljubljana.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Ob-6005/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02 – ZDT in 2/04 – ZDSS) župan Občine Starše objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/pripravnice.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni/e diplomirani/e
pravniki/ce;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– imeti morajo računalniška znanja;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
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predloženih dokazil k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter preverjanjem kandidatovega znanja.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas pripravništva (10 mesecev), s polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti
se bodo določile glede na uradniško delovno
mesto svetovalec, ki se bo lahko opravljal v
nazivu svetovalec III.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave v Uradnem listu
RS. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 02/686-48-00, pri
Stanki Vobič.
Občina Starše
Ob-6006/05
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in 2/04 – ZDSS)
župan Občine Starše objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto
svetovalec/ka za okolje in prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, na katerem se delo lahko
opravlja v nazivu svetovalec III, II, ali I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba organizacijske
smeri;
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– 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
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iz prejšnje alinee, ki ni starejše od treh mesecev.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
predloženih dokazil k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter preverjanjem kandidatovega znanja. Prednost pri izbiri bodo
imeli kandidati/ke s poznavanjem delovnega
področja okolja in prostora ter poznavanjem
računalniških programov: MS Word, MS Excel, inernet in geoinformacijskega sistemaosnove (GIS).
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo opravljal/a delo na
delovnem mestu svetovalec/ka III.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave v Uradnem listu
RS. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 02/686-48-00, pri
Stanki Vobič.
Občina Starše
Su 20/2005-2(1)
Ob-6007/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec), 2 prosti delovni mesti za nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec 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 dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obso-
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jen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 24/05
Ob-6008/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02 – ZDT in 2/04 – ZDSS)
Občina Markovci objavlja javni natečaj za
zaposlitev
1. višjega referenta za gradbene zadeve.
Za delovno mesto višjega referenta za
gradbene zadeve je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih višji referent II in
višji referent I. Sprejeti kandidat bo naloge
opravljal v nazivu višji referent II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, mora
kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– imeti mora najmanj višjo strokovno izobrazbo gradbene smeri,
– imeti mora 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– imeti mora opravljen strokovni upravni izpit,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče),

– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Potrdili, navedeni v peti in šesti točki
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti 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 predložil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga mora opraviti v
enem letu od imenovanja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci v roku 8 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojna Marinka Bezjak Kolenko, tel. 788-88-87, vsak delovni dan v času
od 8. do 12. ure.
Občina Markovci
Št. 8/2005
Ob-6009/05
Nadzorni svet Čiste narave javnega komunalnega podjetja d.o.o., Tešanovci 32/b,
9226 Moravske Toplice razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še naslednje:
– da ima VII. oziroma VI. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, ekonomske ali
pravne smeri;
– opravljen strokovni izpit;
– vsaj 5 let delovnih izkušenj pri vodilnih
delih.
Kandidat mora prijavi priložiti svoj predlog programa poslovanja podjetja.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati
pošljejo v 8 dneh od dneva objave razpisa
na naslov: Čista narava d.o.o., Tešanovci 32/b, 9226 Moravske Toplice s pripisom
»za razpisno komisijo – ne odpiraj«. O izbiri
bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po zaključenem zbiranju prijav.
Nadzorni svet Čiste narave d.o.o.
Št. 074/05
Ob-6010/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) minister
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Ekonomsko ﬁnančni službi.
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Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
delovnem mestu pripravnika/ce, ki se opravlja v uradniškem nazivu svetovalec/ka III v
prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati/tke pošljejo pisne prijave z
dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana in z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – pripravnik/ca-ekon.« ali na elektronski
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si,v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu RS
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati oziroma
kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. O izbiri pripravnika/ce bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu/ki, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
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 oseba gdč. Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Ob-6011/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02 – ZDT in 2/04
– ZDSS), Občina Slovenska Bistrica objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, v oddelku
za okolje in prostor.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo tehnične smeri,
– aktivno morajo obvladati slovenski jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– imeti morajo znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– kratek življenjepis,
– fotokopijo diplome,
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s
pripisom javni natečaj – pripravnik, in sicer v
roku 8 dni od te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izbiri. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 02/843-28-29 (Danilo
Lončarič).
Občina Slovenska Bistrica
Ob-6022/05
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, objavlja naslednja
prosta delovna mesta:
1. višji svetovalec – v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec
III. Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
treh nazivih, in sicer višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 46/02) ter pogojev določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Mačkova
2, Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-10/2005.
2. svetovalec – eno delovno mesto
v Direktoratu za migracije, Sektorju za
migracije in naturalizacijo, Oddelku za
državljanstvo in eno delovno mesto v
Sektorju za azil.
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Delovni mesti svetovalec sta uradniški
delovni mesti. Javna uslužbenca bosta naloge izvrševala v nazivu svetovalec III. Delo
na objavljenih delovnih mestih se izvaja v
treh nazivih, in sicer svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delo na prostem delovnem mestu v Oddelku za državljanstvo se opravlja na sedežu Direktorata za migracije, Beethovnova 3,
Ljubljana, delo na delovnem mestu v Sektorju za azil pa na naslovu Cesta v Gorice
19, Ljubljana.
Pri prijavi na delovno mesto svetovalec
v Oddelku za državljanstvo se obvezno sklicujte na številko: 111-11/2005.
Pri prijavi na delovno mesto svetovalec
v Sektorju za azil pa se sklicujte na številko:
111-12/2005.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– pisno izjavo s katero 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.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, pri čemer
začne rok za prijavo teči z dnem objave, na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Služba za organizacijo in kadre, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1/05
Ob-6153/05
ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, Breg 12, Ljubljana v
skladu s 59. in 61. členom statuta razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice (za dobo 4 let).
Poleg splošnih pogojev mora kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– VII. stopnjo izobrazbe, ekonomske,
pravne ali podobne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj na enakih oziroma podobnih delih,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– sposobnost vodenja, organiziranja in
koordiniranja,
– druge pogoje, ki jih določa zakon.
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Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, Breg
12, 1000 Ljubljana, z oznako »Za razpis«.
ISH Fakulteta za podiplomski
humanistični študij, Ljubljana
Št. 31/05
Ob-6154/05
Javni zavod Zdravstveno dom Zagorje
objavlja prosto delovno mesto
zdravnika/zdravnice s končanim sekundariatom v ambulanti splošne medicine.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim
delovnim časom za nedoločen čas.
Pogoji:
– zdravnik po končanem sekundariatu,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi na naslov:
Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1,
1410 Zagorje.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 112-7/2005/1-0023048
Ob-6155/05
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:
notranji revizor – podsekretar v službi
za notranjo revizijo
(šifra delovnega mesta 136)
Delovno mesto notranji revizor – podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se
opravlja v nazivu notranji revizor – podsekretar.
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 univerzitetna izobrazba;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja
ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Za delovno mesto se zahteva alternativno izpit za državnega notranjega revizorja
ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja. V primeru, da ima kandidat
opravljen izpit za preizkušenega državnega
notranjega revizorja, se predpisane delovne
izkušnje skrajšajo za eno leto.
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 po-
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gojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Osnovna raven znanja angleškega jezika se izkaže z dokazilom o opravljenem
izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega študija ter potrdili o morebitnem jezikovnem izpopolnjevanju z uspešno
opravljenim preizkusom znanja v ustrezni izobraževalni instituciji in potrdili o udeležbi na
strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat
aktivno uporabljal angleški jezik.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za državnega notranjega revizorja ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za preizkušenega državnega notranjega revizorja;
– fotokopijo potrdila o osnovni ravni znanja angleškega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ne sme biti starejše od enega
meseca (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme
biti starejše od enega meseca (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi 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 ekonomske ali pravne smeri, z
izkušnjami pri revidiranju v državni upravi 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
112-7/2005/1-0023048«. 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 te
objave.
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. 004-3/2004/31
Ob-6156/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena
in tretjega odstavka 33. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002)
minister za javno upravo na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 9064-46/2004
z dne 20. 12. 2004 objavlja javni natečaj
za položaj
načelnika Upravne enote Sevnica.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbranega kandidata za načelnika Upravne enote Sevnica bo imenoval minister,
pristojen za upravo za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu podsekretarja, na sedežu
organa v Sevnici, Glavni trg 19 A.
Načelnik upravne enote Sevnica je najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer
v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu
RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Franc Tomažič, Upravna enota Postojna, Ljubljanska 4, Postojna,
tel. 05/728-06-51. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za
položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 122-3/2005
Ob-6159/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Ljubljani).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih

izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije se lahko pridobijo na tel.
01/420-44-84.
Ministrstvo za okolje in prostor
Republike Slovenije
Ob-6161/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja
Občina Kidričevo javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za ﬁnance in računovodstvo.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
»višji svetovalec III«. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih
višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji
svetovalec III.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri – smer računovodstvo ali ﬁnance,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, na
enakih ali podobnih delovnih mestih.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– kopijo delovne knjižice,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
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– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (dobite ga na Ministrstvu za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču).
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom šest mesecev.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Občina
Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo. Rok za prijavo je osem dni od
dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih
prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po preteku razpisnega roka. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/799-06-11
pri Evelin Makoter Jabločnik.
Občina Kidričevo
Su 58/05-2
Ob-6162/05
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti, ki se
izvajata v dveh nazivih
svetovalec Ustavnega sodišča I za področje državne ureditve, lokalne samouprave, referenduma in volitev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– pasivno znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I. V naziv višji svetnik II je imenovan,
kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. V naziv višjega svetnika I je lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje
imenovan univerzitetni diplomirani pravnik,
ki ima opravljen pravniški državni izpit in
najmanj devet let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu, ali univerzitetni diplomirani
pravnik, ki ima pridobljen magisterij pravnih
znanosti in najmanj dvanajst let delovnih izkušenj na pravniških delih.
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II. Svetovalec Ustavnega sodišča I
opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi
stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega
sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
IV. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na
pravniških delih, potrdilo o znanju tujega
jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo se pridobi pri pristojnem
okrajnem sodišču in ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo se pridobi pri Ministrstvu za
pravosodje in ne sme biti starejše od dneva
uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike
Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z
navedbo »ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec I za področje državne ureditve«.
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranima kandidatoma bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VII. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 110-19/2005
Ob-6187/05
Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, Ljubljana, Kotnikova 28, objavlja javni
natečaj za naslednji prosti delovni mesti:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1. Vodja sektorja tujih neposrednih
investicij.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu podsekretar-sekretar.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a v naziv
podsekretar/ka.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna (naravoslovna,
družboslovna ali tehnična), oziroma najmanj
visoka strokovna s specializacijo (naravoslovna, družboslovna ali tehnična) ali najmanj
visoka strokovna z magisterijem (naravoslovna, družboslovna ali tehnična),
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– želeno znanje: osnovna raven znanja
angleškega jezika.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat-ka
ima),
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in o tem, da zoper njega ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici z obvezno označbo »za javni natečaj: Vodja sektorja tujih neposrednih investicij« in navedbo delovnega
mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-36-60
(Andrej Verhovnik).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
2. Vodja sektorja za pospeševanje internacionalizacije.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu podsekretar–sekretar.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a v naziv
podsekretar/ka.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna (naravoslovna,
družboslovna ali tehnična), oziroma najmanj
visoka strokovna s specializacijo (naravoslovna, družboslovna ali tehnična) ali najmanj
visoka strokovna z magisterijem (naravoslovna, družboslovna ali tehnična),

– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– želeno znanje: osnovna raven znanja
angleškega jezika.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat-ka
ima),
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in o tem, da zoper njega ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, v zaprti ovojnici z obvezno
označbo »za javni natečaj: Vodja sektorja
za pospeševanje internacionalizacije« in navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-36-60 (Andrej Verhovnik).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Agencija Republike Slovenije
za gospodarsko promocijo Slovenije
in tuje investicije
Ob-6190/05
Savinjsko-šaleška območna razvojna
agencija, d.o.o, nadzorni svet, na osnovi
12. in 27. splošne določbe Pogodbe o ustanovitvi družbe ter na osnovi Sklepa 3. točke
dnevnega reda 9. seje nadzornega sveta
razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, d.o.o.
Kandidat/ka mora izpolnejvati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ne zapade pod določbe četrtega odstavka 246. člena Zakona o gospodarskih
družbah,
– ima najmanj sedmo stopnjo strokovne
izobrazbe ekonomske ali pravne smeri,
– ima 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
– izkaže ustrezno usposobljenost za dela
na področju koordiniranja in pospeševanja
lokalnega razvoja,
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– predložiti programske usmeritve in program dela agencije.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni od dneva
objave tega razpisa na naslov: Savinjskošaleška območna razvojna agencija, d.o.o.,
Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje, s pripisom
za »nadzorni svet«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku
15 dni po opravljeni izbiri.
Savinjsko-šaleška
območna razvojna agencija, d.o.o.
Št. 121-02/2005
Ob-6191/05
Občina Šmartno pri Litiji, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec za področje gospodarske
infrastrukture.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se bodo lahko opravljale v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom s tri mesečnim poskusnim delom.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge tehnične smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– 8 mesecev delovnih izkušenj.
Opis nalog:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– priprava splošnih aktov občine,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo kandidata o nekaznovanosti
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo ta pogoj
izpolniti v enem letu od imenovanja.
Kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2,
1275 Šmartno pri Litiji.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2,
1275 Šmartno pri Litiji v zaprti ovojnici s pripisom »Javni natečaj za svetovalca za področje gospodarske infrastrukture«.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/89-62-770 Karmen Sadar.
Kandidate bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po končanem izbirnem postopku.
Občina Šmartno pri Litiji

Št.

Št. 111-29/2005
Ob-6192/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. in 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02 in 2/04; v nadaljevanju: ZJU) ter 20.
in 22. člena 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 Direktoratu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Sektor za mednarodno sodelovanje, pod šifro 76 v katalogu delovnih
mest Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije.
Prosto delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih svetovalec III, svetovalec II, svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal
v nazivu svetovalec III.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
politološke smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (v kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv; 89. člen ZJU),
– osnovna raven znanja tujega jezika
(angleščina ali francoščina).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o znanju ustreznega tujega
jezika;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v
kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v okviru državne
uprave.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
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– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi, razgovora s kandidati in s preizkusom usposobljenosti.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 76.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-53-37 (Neva Skvarča).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 112-5/2005
Ob-6194/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02) minister objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v Direktoratu za kulturno dediščino,
Informacijsko dokumentacijskem centru
za dediščino.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo sociološke smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
delovnem mestu pripravnika/ce, ki se opravlja v uradniškem nazivu svetovalec/ka III v
prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati/tke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana in z obvezno oznako
na ovojnici: »Prijava na razpis – pripravnik/caINDOK« ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati oziroma kandidatke
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
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O izbiri pripravnika/ce bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu/ki,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
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 oseba gdč. Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Su 10-02/2005-07
Ob-6202/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Vrhovno
sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
1. Pravosodni svetnik (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno mesto (m/ž).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu pravosodni svetnik II. Naloge na tem delovnem
mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni svetnik I in pravosodni svetnik II.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj
– 8 let delovnih izkušenj v nazivu pravosodni svetnik II,
– 11 let delovnih izkušenj v nazivu
pravosodni svetnik I.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
2. Višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno mesto (m/ž).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III. Naloge na
tem delovnem mestu se lahko opravljajo
v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj
– 2 leti delovnih izkušenj v nazivu pravosodni svetovalec III,
– 5 let delovnih izkušenj v nazivu pravosodni svetovalec II,
– 8 let delovnih izkušenj v nazivu pravosodni svetovalec I.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje za delovni mesti pod
zap. št. 1. in 2. bomo sklenili za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Vrhovno
sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska
služba (javni natečaj), Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-12.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-6205/05
Svet zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto:
direktorja javnega zavoda s 5 letnim
mandatom.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
delovnem mestu z zahtevnostjo VII. stopnje
izobrazbe,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– aktivno obvladati nemški ali angleški
jezik,
– biti državljani Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Željena dodatna znanja in sposobnosti:
– poznavanje računalniške programe v
okolju Windows (Word, Excel, Internet Epošta),
– vozniški izpit B kategorije,
– vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
– sposobnost odločanja na najvišjih nivojih in nastopanja v javnosti,
– znanja upravljanja kadrovskih virov.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– kratki življenjepis,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– izjava kandidata o navedbi del in trajanju opravljanja del na delovnem mestu z
zahtevnostjo VII. stopnje izobrazbe,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje,
– program razvoja in dela Podjetniško
razvojne agencije Gornja Radgona temelječ na Razvojnem programu Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008 (Vir:
www.gor-radgona.si pod rubriko projekti).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona,
Partizanska 11, 9250 Gornja Radgona, s
pripisom » Prijava na javni natečaj« in sicer
v 15 dneh od dneva te objave oziroma od
objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od dneva objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso izbrani.
Informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. 564-82-08, Janja Brumen.
Podjetniško razvojna agencija
Gornja Radgona
Št. 101-02-0024/2005-284
Ob-6207/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Uradu za gospodarstvo
in ﬁnance; Referat za ﬁnance in računovodstvo.
Delo se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II, svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 3 leta in osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– poznavanje dela na področju javnih ﬁnanc občin.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti 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,
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v roku enega leta od imenovanja
v naziv.
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S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusnim delom pet mesecev, s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v Uradu za gospodarstvo in ﬁnance, Referat za
ﬁnance in računovodstvo, Titov trg 1, Velenje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »javni natečaj za prosto delovno
mesto uradnika« v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Danici Petrič, Mestna občina Velenje, tel. 03/89-61-624.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Velenje
Št. 101-02-0023/2005-284
Ob-6210/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih objavlja Mestna občina Velenje
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec – pripravnik v Uradu župana in splošnih zadev; Pravna služba.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti 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,
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v Uradu župana in splošnih zadev, Pravna služba,
Titov trg 1, Velenje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »javni natečaj za prosto delovno
mesto pripravnika« v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Danici Petrič, Mestna občina Velenje, tel. 03/89-61-624.
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V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Velenje
Št. 39/60
Ob-6212/05
Urad za upravljanje z vodami, objavlja
javni natečaj za naslednje prosto delovno
mesto
1. višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za
vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save za opravljanje strokovnih
in upravnih nalog s področja upravljanja z
vodami. Delovno mesto višji svetovalec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovno tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo gradbene, gozdarske ali geološke smeri, ki bodo izkazovali reference za
delovne izkušnje na področju poznavanja
vsebin upravljanja z vodami.
Za delovno mesto višji svetovalec se
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih
mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski naslov ursa.zakrajsek@gov.si, pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom. V vlogah naj
se kandidati sklicujejo na zaporedno številko
razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-70-92 (M. Vadnjal).
Agencija Republike Slovenije za okolje
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Št. 083/05
Ob-6360/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B in
2/04-ZDSS-1) minister objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalca/ke pod zap. št. 7010 v Direktoratu za kulturno dediščino, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec II.
Kratek opis delovnih nalog:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– sodelovanje pri pripravi smernic, mnenj
in drugih dokumentov v postopkih priprave
in sprejemanja prostorskih aktov,
– pomoč pri pripravi stališč v postopkih
medresorskega usklajevanja gradiv, ki zadevajo področje varstva kulturne dediščine,
– samostojno opravljanje drugih nalog
na področju kulturne dediščine.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
oziroma kandidatke z izkušnjami s področja
prostorskega načrtovanja, geografskih informacijskih sistemov in znanjem Arc-viewa,
ter poznavanjem prostorske in gradbene zakonodaje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo geografske smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo osnovno znanje enega
tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika;
– 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.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi 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 Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Pasivno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tu-
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jega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega
oziroma gimnazijskega programa.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu svetovalca/ke, in sicer dela in naloge svetovalca/ke II v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – svetovalec II« ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za čas nadomeščanja delavke na
starševskem dopustu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba gdč. Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 112-3/2005
Ob-6449/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02ZDT-B, 2/04-ZDSS-1) minister objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
sekretarja/-ke pod zap. št. 153 v Direktoratu za kulturno dediščino.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kratek opis delovnih nalog:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delovnem področju direktorata;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri usmerjanju dela in nadzor nad izvajanjem nalog v direktoratu ter priprava
analiz in ocen opravljenega dela ter pomoč
generalnemu direktorju;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije
dela v direktoratu;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
zgodovinske, družboslovne ali druge ustrezne smeri ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo družboslovne, zgodovinske
smeri ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem družboslovne, zgodovinske smeri;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
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– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo osnovno raven znanja
enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika;
– 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.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi 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 Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega
oziroma gimnazijskega programa.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu sekretarja/-ke v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – sekretar DM 153« ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo
z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o

zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba gdč. Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 108-46/2004
Ob-6450/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
minister za kulturo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 906-33/2004/2-1 z
dne 21. 2. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Zaupno«.
Na predlog ministra za kulturo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Maistrova ulica 10.
Generalni direktor Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v
roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu
RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna predsednica po-

sebne natečajne komisije, Mateja Tamara
Fajs, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-02.. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa
bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 108-46/2004
Ob-6451/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
minister za kulturo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 906-33/2004/1-1 z
dne 21. 2. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
umetnost v Ministrstvu za kulturo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
z magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
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mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za kulturo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za umetnost v Ministrstvu za
kulturo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Maistrova ulica 10.
Generalni direktor Direktorata za umetnost v Ministrstvu za kulturo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v
roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu
RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Mateja Tamara
Fajs, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-02. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno
usposobljenost ocenila kot primerne za pol-
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ožaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 108-46/2004
Ob-6452/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
minister za kulturo na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 906-33/2004/3-1 z
dne 21. 2. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
medije v Ministrstvu za kulturo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem;
– imeti morajo najmanj 11 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije – www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Zaupno«.
Na predlog ministra za kulturo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Maistrova ulica 10.
Generalni direktor Direktorata za medije
v Ministrstvu za kulturo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Kadrovska služba Vlade Republike
Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer
v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu
RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Dušan Pečnik, Sindikat carinikov Slovenije, Šmartinska 152a,

Ljubljana, tel. 051/440-170. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v
roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kulturo
Št. 111-35/05-0515
Ob-6462/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02):
– 1 mesto člana Stalnega arbitražnega
sodišča v Haagu.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– največji moralni ugled, nepristranskost
in neoporečnost,
– strokovno uveljavljenost na področju
mednarodnega prava,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Su 10-02/2005-08
Ob-6199/05
Na podlagi 3. točke prvega odstavka
68. člena in 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, p.p. 639, objavlja razpis za prosto
uradniško delovno mesto za določen čas:
1. višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca VS RS) – 1 prosto delovno mesto (m/ž).
Uradnik, ki bo sklenil delovno razmerje
za določen čas enega leta ne bo imenovan v naziv, v pogodbi o zaposlitvi pa se
mu bodo določile pravice oziroma dolžnosti
glede na uradniški naziv višji pravosodni
svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Vrhovno
sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
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K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od objave na
naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana (za razpis).
Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno
obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su 10-02/2005-06
Ob-6203/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Vrhovno
sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
1. višji pravosodni sodelavec (vodja
urada predsednika) – 1 prosto delovno
mesto (m/ž).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni sodelavec II. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
višji pravosodni sodelavec I in višji pravosodni sodelavec II.
Pogoji:
– višja strokovna izobrazba upravne ali
družboslovne smeri,
– najmanj
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj v nazivu višji pravosodni sodelavec II,
– 6 let in 8 mesecev delovnih izkušenj
v nazivu višji pravosodni sodelavec I.
Posebni pogoji:
– strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika.
Funkcionalna znanja:
– poznavanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje enega od svetovnih
jezikov,
– poznavanje področja protokola.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Vrhovno
sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,

Št.

– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in potrdila o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, morajo ta pogoj
izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska
služba (javni natečaj), Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-12.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Druge objave
Ob-6372/05
Regionalna razvojna agencija Mura
d.o.o. Murska Sobota
poziva
vse poslovne banke, ki poslujejo na področju Pomurja, da ponudijo pogoje kreditiranja v obliki povezanega posla med RRA
Mura in poslovno banko, za leto 2005. Pogoji kreditiranja naj temeljijo na naslednji
osnovi:
– maksimalni znesek investicijskega kredita podjetjem: 10 mio SIT;
– v izjemnih primerih (podjetje posebnega pomena za širšo družbo, večje število
novih delovnih mest, nov razvojni projekt
idr.) investicijski kredit do 20 mio SIT;
– na pridobljeni znesek kredita Garancijska shema za Pomurje, ki deluje v okviru
RRA Mura d.o.o., dodeli garancijo v višini
50 – 70% kredita oziroma največ 5,000.000
SIT oziroma 10,000.000 SIT v izjemnih primerih;
– obrestna mera za depozit vezan pri
banki je od 3,2% do 3,5% nominalno, letno;
– multiplikator banke na vezan depozit: 4;
– doba odplačevanja kredita podeljenega podjetju: do 5 let;
– maks. obrestna mera kredita: 4,5% nominalno, letno oziroma obr. mera vezana
na Euribor;
– maksimalni znesek mikrokredita v primeru samozaposlitve ali zaposlitve brezposelne osebe: 1 mio SIT;
– na pridobljeni znesek kredita Garancijska shema za Pomurje, ki deluje v okviru
RRA Mura d.o.o., dodeli garancijo v višini
80% kredita;
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– obrestna mera za depozit vezan pri
banki je od 3,2% do 3,5% nominalno, letno;
– multiplikator banke na vezan depozit: 2;
– doba odplačevanja kredita: 3,5 leta;
– maks. obrestna mera kredita: 4% nominalno, letno oziroma obrestna mera vezana na Euribor.
Prosim, da nam v roku 14 dni pošljete
vašo ponudbo s pogoji kreditiranja podjetij
za leto 2005.
Ponudba naj vsebuje:
– obrestno mero za kredit podjetju,
– stroške odobritve kredita.
Ponudbo pošljite na naslednji naslov:
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.,
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota. Kontaktna oseba: Vesna Vitez Gomboši.
Regionalna razvojna agencija Mura
d.o.o., Murska Sobota
Št. 104/05
Ob-6014/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa Vlade Republike
Slovenije o soglasju na program prodaje
nepremičnin po metodi javne ponudbe št.
469-3/2005 z dne 13. 1. 2005
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Uporabnik in organizator postopka
javne ponudbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
II. Označba in opis predmeta prodaje:
– stanovanjska hiša s pripadajočim zemljiščem na naslovu Stražarjeva 12 b, Ljubljana, stoječa na parceli št. 1797/18, vpisana
v vl. št. 218 k.o. Nove Jarše, – stanovanjska stavba v izmeri 70 m2 in njiva v izmeri
276 m2 – in ¼ njive v izmeri 105 m2 na parc.
št. 1797/19 vl. št. 107 k.o. Nove Jarše.
Prostori, ki so predmet prodaje so zasedeni. Hiša je zasnovana kot vrstna stanovanjska hiša – dvojček. Zgrajena je bila leta
1963. Pred leti je stavba delno pogorela.
Požar je ﬁzično poškodoval predvsem pritličje, ki ni primerno za uporabo. Vzdrževanost je slabša zaradi požara. Objekt ni bil
obnovljen.
Stanovanjska hiša je pravokotne oblike
in obsega: klet v izmeri 46 m2, pritličje v
izmeri 55 m2 in nadstropje v izmeri 54 m2,
kar skupaj znaša 155 m2. Velikost zemljišča
znaša 372,25 m2.
V kleti so tehnični prostori (garaža,
shrambe) predelani v bivalne prostore. V
pritličju in nadstropju so bivalni prostori, podstrešje ni bivalno. Ob hiši je urejen vrt.
Vsi komunalni vodi v objektu so: vodovodna in električna instalacija, kanalizacija
in telefonsko omrežje, ogrevanje centralno
lastno. Temelji hiše so betonski. Zidovi so
opečni, v kleti betonski. Plošče so opečne s
tlačno armirano betonsko ploščo. Streha je
dvokapna in ima salonitno kritino.
Okoliška zemljišča so namenjena stanovanjskim površinam. V neposredni bližini
so objekti družbenega standarda. Zemljišče je komunalno opremljeno z vodovodnim omrežjem, električnim omrežjem, kanalizacijo, javno razsvetljavo in telefonskim
omrežjem. Ob objektu je možno parkiranje.
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Okolica je urejena z zelenicami in asfaltiranimi površinami. Zemljišče je dobre nosilnosti.
Obravnavano področje je ravninsko tako,
da sta vidnost in dostop dobra. Dostop do
obravnavanega področja je omogočen po
mestnih ulicah. Postajališče mestnega potniškega prometa je oddaljeno 300 m od
obravnavane nepremičnine.
1. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne ponudbe: prodaja.
2. Izklicna
cena
nepremičnine:
31,200.000 SIT.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno
ceno je 100.000 SIT.
3. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja
na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici z oznako
Ne odpiraj – Javna ponudba, najkasneje
do dne 21. 3. 2005 do 12. ure na naslov:
Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Komisija za izvedbo postopka prodaje objekta
Stražarjeva 12b, Ljubljana.
4. Ponudbo lahko podajo ﬁzične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom kavcije v višini 10% od izklicne cene stanovanjske hiše s pripadajočim
zemljiščem tj. varščino v višini 3,120.000
SIT, na transakcijski račun Ministrstva za
zdravje št. 01100-6300109972, sklic na št.
1827111-7141998-22900005. Ponudbe ne
morejo podati cenilec, člani komisije in z
njimi povezane osebe.
Po končanem postopku izbora se plačana kavcija, brez obresti, v roku 15 dni vrne
tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Uspelemu ponudniku pa
se plačana kavcija všteje v ceno.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
tj. najugodnejši ponudnik mora pogodbo
podpisati v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na transakcijski račun Ministrstva za
zdravje RS: 01100-6300109972, sklic na št.
1827111-7141998-22900004, pri čemer se
položena kavcija všteje v kupnino. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku 8 dni po
podpisu pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 5. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne
plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec
pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev.
III. Drugi pogoji prodaje:
1. stanovanjska hiša s pripadajočim
zemljiščem se prodaja po sistemu pokazano-videno-kupljeno;
2. stanovanjska hiša s pripadajočim
zemljiščem bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki bo, ob izpolnjevanju vseh drugih
pogojev razpisa, ponudil najvišjo ceno;
3. izklicna cena in najnižji znesek višanja
izklicne cene ne vsebujeta nobenih davščin.
Vse davčne dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec;
4. premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
Vpis v zemljiško knjigo se izvede po plačilu
kupnine.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem po
metodi javne ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
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– kopijo davčne številke, matično in telefonsko številko,
– fotokopijo osebne izkaznice – obe strani osebne izkaznice (ﬁzične osebe),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe (pravne osebe).
V. Postopek:
1. Odpiranje ponudb bo potekalo v predavalnici 2 v avli Kliničnega centra Ljubljana
na naslovu Zaloška 7, Ljubljana, dne 4. 4.
2005, ob 9. uri.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani le ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
3. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Drugo
Vlada RS ali komisija lahko s soglasjem
predstojnika postopek ustavi in sicer vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne stroške ponudniku v višini izkazanih
stroškov.
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin morebitni ponudniki dobijo
v Kliničnem centru Ljubljana, pri Heleni Carlevaris Rožič, univ. dipl. prav., tel. 300-67-20,
do dne 25. 3. 2005, med 13. in 15. uro.
Ministrstvo za zdravje
Ob-6012/05
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri,
objavlja na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) ter sklepov Občinskega
sveta občine Žiri, sprejetih na 6. redni seji
9. 12. 2003 in 11. redni seji 23. 11. 2004
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, tel.
04/50-50-700, fax 04/51-05-444, e-pošta:
obcina.ziri@obcina.ziri.si.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt z dvoriščem na Loški cesti 41 v
Žireh.
Nepremičnina ima parcelno številko
422/1 in zajema dvorišče v izmeri 712 m2 ter
stavbišče z objektom v izmeri 194 m2. Skupna površina (stavbne parcele) je 906 m2. Locirana je v neposredni bližini centra ob glavni cesti Žiri – Škofja Loka. Objekt je zgrajen
med leti 1920 in 1925 in obnovljen 1940.
leta. Obsega pritličje v izmeri 132,20 m2 koristne površine in višino 3,30 m, nadstropje v
izmeri 145,02 m2 koristne površine in višino
3,05 m ter prizidek s pomožnimi prostori v
pritličju v izmeri 28,09 m2 koristne površine
in višino 2,60 m. Skupna koristna površina
objekta je torej 305,31 m2.
Nosilni zidovi so zidani iz opeke, stropne
in strešna konstrukcija so lesene. Fasada je
ometana z zaglajenim mineralnim ometom,
stavbno pohištvo je leseno (okna dvojna
– dvokrilna), podi so leseni. V objektu je
električna instalacija za moč in razsvetljavo,
telefonska instalacija, vodovodna in kanalizacijska napeljava.

Poslovni in stanovanjski prostor v objektu je v najemu. Najemne pogodbe potečejo
31. 12. 2005, tako da se objekt prodaja kot
bremen prost. Sedanji najemnik poslovnega
prostora ima na osnovi določbe iz najemne
pogodbe predkupno pravico.
3. Izhodiščna cena za prodajo nepremičnine – poslovno stanovanjskega objekta na
Loški cesti 1 v Žireh – je 34,000.000 SIT.
4. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno. Interesenti si lahko pred
oddajo ponudbe nepremičnino ogledajo po
predhodnem dogovoru z Občino Žiri (Andrej
Poljanšek ali Ida Filipič-Pečelin).
5. Ponudba mora vsebovati navedbo nepremičnine, ponujeno ceno najmanj v višini
izhodiščne cene, ki mora biti izražena s točno določenim tolarskim zneskom, podatke
o ponudniku (ime in priimek ﬁzične osebe
oziroma naziv pravne osebe, naslov), davčno in EMŠO oziroma identiﬁkacijsko številko za DDV in matično številko ponudnika,
fotokopijo osebnega dokumenta oziroma
dokazilo o registraciji, ne starejše od 30
dni, dokazilo o plačani varščini ter številko
transakcijskega računa in ime banke za vračilo varščine.
6. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe, v višini 3 mio SIT na račun Občine
Žiri, št. 01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti,
v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa bo vračunana v kupnino.
7. Rok za predložitev ponudb: upoštevali
bomo ponudbe, ki bodo prispele na sedež
Občine Žiri do četrtka, 24. 3. 2005 do 12.
ure. Ponudbe pošljite po pošti na naslov:
Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri ali
oddajte osebno v sprejemni pisarni Občine
Žiri na Loški cesti 1, I. nadstropje, v zaprti
ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – prodaja
nepremičnine Loška cesta 41«. Ponudbe,
ki bodo prispele na naslov po navedenem
času, bomo neodprte vrnili pošiljatelju.
8. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
9. Davščine in vsi stroški in dajatve v
zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
10 Odpiranje ponudb bo javno in sicer
v četrtek, 24. 3. 2005 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri.
11. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od roka za predložitev ponudb.
12. Občina Žiri si pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov.
13. Izbrani ponudnik je kot kupec dolžan
z Občino Žiri skleniti pogodbo najkasneje v
roku 15 dni od obvestila o izboru in poziva
k sklenitvi pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem
roku ne odzove, se šteje, da je od pogodbe
odstopil, varščina pa zapade v korist Občine
Žiri. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v
osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno
pogodbo razdre, znesek varščine pa obdrži.
14. Dodatne informacije v zvezi s prodajo se lahko pridobi vsak delavnik od 8.
do 15. ure pri kontaktni osebi Občine Žiri
Idi Filipič-Pečelin na tel. 04/50-50-716 ali
041/852-909.
Občina Žiri
Št. 077/05
Ob-6164/05
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Za-
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kona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Ur. glasilo št. 7/99 in Ur. l. RS, št. 2/02) in
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in št. 77/03)
ter sklepa Sveta Občine Ajdovščina z dne
15. 7. 2004 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne ponudbe je prodaja objekta stare osnovne šole na Otlici s pripadajočim dvoriščem, ki se nahaja v naselju
Otlica, tik ob regionalni cesti Col–Predmeja,
stoječa na parc. št. 476/11
– stanovanjska stavba v izmeri 146 m2
in
– dvorišče v izmeri 222 m2, k.o. Dol Otlica.
Objekt, ki je bil zgrajen okrog leta 1910,
ima vkopano klet, dve etaži in podstrešje.
Streha je lesena tramovna, krita s korčno
kritino na planetah. Zgradba je že dolgo
nevzdrževana in je v celoti potrebna temeljite obnove. Stavbo pohištvo, ometi in tlaki
so dotrajani.
V zgradbi je lastna centralna kurjava s
pečjo na tekoče gorivo. Zgradba ima urejen
lastnen vodovod s hidroforjem in lastnim zbiralnikom, nov javni vodovod je v neposredni
bližini. Fekalije so speljane v greznico.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena znaša
8,614.760 SIT.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za nepremičnino parc. št. 476/11 k.o. Dol Otlica.
Kupec je dolžan, poleg kupnine, ki zajema vrednost nepremičnine plačati tudi davek na promet.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stare OŠ na Otlici«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do torka 22. 3. 2005 do 14. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 14.15 uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne
osebe s sedežem v državah, ki so članice
Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
900.000 SIT na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izvirnik ali overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, za pravne osebe;
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– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po opravljenem javnem odpiranju prispelih pisnih ponudb in plačati celotno kupnino
za zemljišča vključno z davkom na promet
nepremičnin v roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od dneva izbora najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo
vplačana varščina zapadla v korist Občine
Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
Ogled objekta je možen ob predhodni
najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek 14. 3. 2005 od 10. do 11. ure. Dodatne
informacije lahko dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na
tel. 05/365-91-14 kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 465-12-1/2003-2009
Ob-6186/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 587/15, travnik 2, v izmeri 1629 m2, k.o.
Bršljin.
3. Nepremičnina se nahaja na območju,
ki se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu
za obrtno industrijsko cono Livada (Ur. l.
RS, št. 70/99).
Namembnost navedenega zemljišča
in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
350-06-660/2004 z dne 23. 3. 2004, ki je na
vpogled pri občinskem organu.
4. Izhodiščna cena: izhodiščna cena nepremičnine parc. št. 587/15, travnik 2, v izmeri 1629 m2, k.o. Bršljin, na podlagi cenitve
sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 7. 9. 2004 znaša 15,297.547,78
SIT. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
5. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
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sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v
navedenem roku, bo Mestna občina Novo
mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer da
bo:
– pridobil tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na zemljišče
in objekt s priključki na komunalne naprave
in zunanjo ureditev v skladu z določili Odloka o ureditvenem načrtu Livada,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave
in objekte,
– zgradil in ﬁnanciral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– zagotovil sorazmerni del sredstev za
rekonstrukcijo in izgradnjo skupnega infrastrukturnega omrežja v skladu z ureditvenim
načrtom Livada, izdelanimi projekti in pridobljenim gradbenim dovoljenjem s strani
Mestne občine Novo mesto. S tem namenom je dolžan skleniti ustrezne pogodbe s
pristojnimi podjetji in občino zaradi ureditve
odnosa v zvezi z odmero komunalnega prispevka. V nasprotnem primeru bo dolžan
komunalni prispevek poravnati na podlagi
izdane odločbe.
11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev
izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko
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pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo
po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
12. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
13. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, kontaktna
oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/39-39-293 ali
na tel. 07/39-39-290 in 07/39-39-292.
14. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
15. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine – Livada«.
Rok za oddajo ponudb je 45 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mestna občina Novo mesto
Št. 4
Ob-5773/05
Ratajc Branko s.p., Ribarnica SOM, Dupleška cesta 41, – v stečaju, Maribor, na
podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 16. 2. 2005,
opr. št. St 158/2003, objavlja
prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika z zbiranjem ponudb
in prodajo najugodnejšemu ponudniku,
in sicer idealni del 1/3 celote sklopa stanovanjskih objektov s poslovnim prostorom
na Dupleški cesti 41, Maribor, k.o. Brezje, vl. št. 29, parc. št. 475, po najnižji ceni
3,780.000 SIT. (Celoto predstavlja dvorišče v izmeri 509 m2, stanovanjska stavba
112 m2 in gospodarsko poslopje 35 m2). Nepremičnina je zasedena;
pod naslednjimi pogoji:
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS na Okrožno sodišče v Mariboru,s pripisom »stečaj Ratajc Branko s.p., ponudba
za odkup – ne odpiraj«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti notarsko overjeno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne
obstajajo dejstva in okoliščine iz 1., 2. in 3.
odstavka 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
od predlagane izklicne cene na TRR prodajalca št. 04515-0001034043 odprt pri Novi
KBM. Varščina se izbranemu ponudniku
všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa
brez obresti vrne v treh delovnih dneh po
izbiri najboljšega ponudnika.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 4 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 10
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dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe, ali ne
plača v celoti kupnine v predvidenem roku,
se smatra, da je odstopil od nakupa in je
pogodba razveljavljena po samem zakonu,
varščina pa se mu ne vrne in zapade v korist stečajne mase. Vse stroške, davčne in
druge dajatve plača kupec.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno - kupljeno«.
Podrobnejše informacije o premoženju,
ter o ogledu premoženja dobite vsak delovnik med 8. in 14. uro po tel. 02/420-02-04.
Ratajc Branko s.p., Ribarnica SOM
– v stečaju, Maribor
Ob-6398/05
Ekonom, raziskave, posredovanja, Štefka
Hočevar s.p., Soška 64, Ljubljana, preneha
opravljati dejavnost. Dejavnost se je opravljala pod matično številko obrata 1478699
in pod opravilno številko 28-3045/00. Dejavnost se preneha opravljati s 1. 6. 2005.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/2-99
Ob-5778/05
V register političnih strank se pod zaporedno številko 52, kjer je vpisana politična
stranka Liberalna demokracija Slovenije,
s kratico imena LDS ter s sedežem v Ljubljani, Trg republike 3, vpiše sprememba
sedeža v: Ljubljana, Slovenska cesta 27.
Št. 1322/03-221/20-2004
Ob-5809/05
Zveza za Gorenjsko, s kratico imena
ZZG ter s sedežem v Medvodah, Žlebe 1/I,
vpisana pod zaporedno številko 28, se izbriše iz registra političnih strank.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-8/2004
Ob-5779/05
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut
sindikata, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 12. 1. 2005 pod zaporedno št. 58
z nazivom: Pravilnik Sindikata družbe Steklarska nova, Neodvisnost KNSS, sprejetega na ustanovni seji Sindikata družbe
neodvisnost KNSS Steklarska nova dne
6. 7. 2004, s sedežem: Steklarska 1, 3250
Rogaška Slatina.
Št. 021-42/2005-02007
Ob-5780/05
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Osnovne organizacije sindikata
Čevljarstvo Kidričevo.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod

zaporedno številko 38, se vzamejo iz hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.
Št. 101-1/2005-123
Ob-5781/05
Pravila Sindikata VVZ Slovenj Gradec
(Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti) s sedežem na Maistrovi 2/A, so bila sprejeta v
hrambo na Oddelku za družbenoekonomski
razvoj Občine Slovenj Gradec z odločbo
št. 024-19/93 z dne 3. 5. 1993 in vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 19.
Spremenjena sestava vodstva sindikata je:
Predsednica sindikata je Gordana Konečnik, podpredsednica je Danica Bricman.
Podpisniki so: Gordana Konečnik, Danica Bricman, Sonja Gerdej.
Nadzorni odbor sestavljajo: Martina Jamnikar, Beba Hendler, Mija Primožič.
Izvršni odbor po enotah sestavljajo:
Enota S-8:
Sonja Gerdej,
Alenka Tasič,
Minka Kašnik,
Irena Kac,
Vida Javornik,
Legen: Maja Lakovšek,
Cankarjeva: Vesna Topličanec,
Šmartno: Ivanka Mlačnik,
Podgorje: Poldka Praprotnik,
Mislinja: Romana Pačnik,
Pameče: Meta Preglav.
Št. 101-1/2005
Ob-5810/05
Upravna enota Ruše z dnem izdaje te
odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila sindikata družbe Geberit d.o.o.,
z dne 19. 6. 2004, s sedežem sindikata v
Rušah, Smolnik 17.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ruše,
pod zaporedno številko 30, z dnem 26. 1.
2005.
Identiﬁkacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat kemične, nekovinske
in gumarske industrije Slovenije, skrajšano: Sindikat KNG, Sindikat družbe Geberit
d.o.o., Ruše, je 1499980.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-67/2004-6
Ob-6168/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 24. 2.
2005 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/1999 in 37/2004) odločil, da je
koncentracija družb Heraklith AG, Ferndorf
30, 9702 Ferndorf, Avstrija (v nadaljevanju: Heraklith AG), in Eurovek proizvodnja, uvoz – izvoz, d.o.o., Celovška 291,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Eurovek),
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
poslovnega deleža družbe Eurovek s strani
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družbe Heraklith AG, s čimer je slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo Eurovek.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu proizvodnje in
prodaje izolacijskih materialov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije
ni izkazan resen sum o njeni neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Št. 05-012
Ob-5775/05
Ime medija: Radio Radlje.
Izdajatelj: Radijska postaja Radio Radlje
d.o.o.
Naslov izdajatelja: Mariborska cesta
8 a.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Lastninski deleži kapitala in deleži upravljalskih pravic: 100% Cvetka Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.
Št. 13/6-122/2005
Ob-5776/05
Ime medija: Glas občine Naklo.
Lastnik medija v 100%: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
Imena članov organa upravljanja: glavni in odgovorni urednik: Janez Kuhar, člani
uredniškega odbora: Marjan Babič, Meta
Dežman, Ivan Meglič, Jože Mohorič, Franci
Šinkar in Stanislav Koselj.
Imena članov nadzornega organa: Franci Fister, Marinka Jošt in Polde Verbič.
Št. 05-105
Ob-5777/05
Ime medija: Radio Brezje.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja Radio
Brezje d.o.o.
Naslov izdajatelja: Ulica Borcev 1 b,
2000 Maribor.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Lastninski deleži kapitala in deleži upravljalskih pravic: 100% Štefan Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.
Ob-6015/05
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41.
Vir ﬁnanciranja: naročnina, prodaja
oglasnega prostora.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Jasna
Slapničar Korsika, Bojan Korsika.
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
Ob-6170/05
Ime medija: Radio Kranj d.o.o.
Izdajatelj: Radio Kranj d.o.o., Stritarjeva
ulica 6, 4000 Kranj.
Viri ﬁnanciranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– KD Holding, ﬁnančna družba d.d., Celovška 206, Ljubljana,
– FM NET d.o.o., Celovška 206, Ljubljana,
– Potrata Marjan, Smledniška 122,
Kranj.

Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata,
člani nadzornega sveta: Amon Mitja, Radovan Teslič, Mirko Bartolac.
Ob-6172/05
Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka international d.o.o. Novo mesto, Valantičevo 17.
Lastniki: 50% Drago Vovk, Valantičevo
17, 8000 Novo mesto, 50% Božica Vovk,
Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.
Viri ﬁnanciranja: ekonomska propaganda
(reklamni oglasi).
Direktor: Drago Vovk.
Ob-6174/05
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Zavod kabelska televizija Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode – 100%.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šuštešič, Tomaž Oblak, Mojca Murnik, Vida Bališ, Brane
Križaj, Zori Bartol, Egidij Bučan, Uroš Košir,
Anđelko Vahtarič.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri ﬁnanciranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-6176/05
Ime medijev: Časopis Vestnik, Radio Murski val in Portal Pomurje.si Panon.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% delež kapitala in upravljalskih pravic: Družba pooblaščenca IVR d.o.o., Arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota, 32,60% delež kapitala, Farkaš Geza, Mladinska 6, 9231 Beltinci,
21,63% delež kapitala in Beloglavec Dragutin, Cankarjeva 9, Rakičan, 9000 Murska
Sobota, 9,63% delež kapitala.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Imena članov nadzornega sveta:
1. Dragutin Beloglavec, predsednik,
2. Nataša Brulc Šiftar,
3. Nevenka Emri,
4. Geza Farkaš,
5. Jože Graj,
6. Ludvik Kovač.
Ob-6178/05
Medij: Radio Tartini.
Šu&Co d.o.o., Trg 1. maja 3, 6330 Piran,
davčna številka: 71169709.
Ime in priimek ﬁzičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj
5-odstotni delež kapitala:
– Ivo Šuto, Trg 1. maja 3, Piran (26,20%),
– Žiga Šuto, Trg 1. maja 3, Piran
(26,20%),
– Matija Zajec, Preradovičeva ul. 8, Ljubljana (25,10%),
– Trafﬁc design d.o.o., Velika čolnarska
15, Ljubljana (22,50%).
Ob-6180/05
Ime javnega glasila: Proﬁt.
Izdajatelj: Alpha, d.o.o., Podružnica Alphapress, Dunajska cesta 7, 1001 Ljubljana.
Jože Simčič, 100-odstotni lastnik, Trdinova ul. 11a.
Uprava: Jože Simčič, direktor.
Viri ﬁnanciranja: prihodki iz poslovanja.

Št.
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Ob-6216/05
Izdajatelj časopisa Snežnik je družba
GA Commerce, graﬁčne storitve, trgovina
in radiodifuzija, d.o.o., Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica.
Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem
kapitalu, ima vsak družbenik naslednje poslovne deleže:
– Zejnulovič Borislav, Bazoviška 40,
6250 Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v višini 2,117.000 SIT;
– Zejnulovič Alma, Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v
višini 1,771.000 SIT;
– Zejnulovič Hrvoje, Bazoviška 40, 6250
Ilirska Bistrica, ima svoj poslovni delež v
višini 1,598.000 SIT.
Ob-6351/05
Firma in sedež izdajatelja: Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o., Slovenska cesta 55, 1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Jurij Giacomelli, direktor družbe.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja splošno-informativnega tiskanega
dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa: GV, upravljanje z družbami d.d. Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana,
Dagens Industri Holding AB, Torsgatan 21,
Stockholm, Švedska.
Ob-6356/05
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d.d., Trubarjeva cesta 79,
Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Andrej Klemenc, direktor družbe.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Robert Botteri, Katja Kobal, Miha Štamcar
(predsednik), Branimir Štrukelj, Borut Rismal.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa: Nežmah Bernard, V
Dovjež 18, Ljubljana; Fras Miha, Mirje 29,
Ljubljana; Botteri Robert, Jakčeva 22, Ljubljana; Delo TČR d. d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana, Factor Leasing d.o.o., Tivolska
48, Ljubljana, Klemenc Andrej, Ulica Gubčeve brigade 39, Ljubljana, Miha Štamcar,
Malenškova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Ob-6358/05
Ime medija: Revija Obrtnik, Celovška
69, Ljubljana.
Izdajatelj medija: Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic:Obrtna zbornica
Slovenije, 100% upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtne zbornice Slovenije:
Miroslav Kljun.
Generalni sekretar Obrtne Zbornice Slovenije: dr. Viljem Pšeničny.
Ob-6361/05
1. Ime javnega glasila: Kočevski Kam.
2. Izdajatelj: Propaganda! d.o.o., Tomšičeva 13, Kočevje.
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3. Ime, priimek in stalno bivališče ﬁzične
osebe, ki ima najmanj 5% delež kapitala
ali najmanj 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Bojan Marinč, Turjaška
4, Kočevje (80%) in Iva Kaplan, Tesarska
5b, Kočevje (20%).
4. Člani organa upravljanja: Bojan Marinč.
Ob-6379/05
Ime javnega glasila: TV Primorka Šempeter pri Gorici.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic:
– Krat d.o.o., Ulica Klementa Juga 10,
5250 Solkan; osnovni vložek: 16,437.062
SIT ali 67,03% poslovni delež;
– VA d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri
Gorici; osnovni vložek: 11,873.836 SIT ali
21,04% poslovni delež.
Direktor: Črtomir Špacapan.
Ob-6381/05
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva
20, 1330 Kočevje, 42%; Vlašič Dušan, Breg
9a, 1332 Stara Cerkev, 20%; Kosten Andrej,
Breg 12, 1332 Stara Cerkev, 29%.
Organi upravljanja: skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor in glavni urednik: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
Št. 14951
Ob-6382/05
Na podlagi prvega odstavka 64. člena
Zakona o medijih objavljamo imena članov
organa upravljanja in nadzornega organa
Javnega zavoda RTV Slovenija (Kolodvorska 2, Ljubljana):
Svet RTV Slovenija:
– mag. Janez Kocijančič – predsednik
Sveta RTV Slovenija
– dr. Tone Ploj – namestnik predsednika
– dr. Anton Jeglič, dr. Vladimir Miheljak,
mag. Jože Osterman, Petra Škoﬁc, Dario
Apollonio, Jožef Kocon, akad. dr. Jože Toporišič, Peter Kolšek, Mitja Bervar, Vlado
Žabot, Franček Rudolf, Peter Jančič, mag.
Aljoša Redžepovič, Janez Bohorič, Marjan
Kovač, Marjan Sedmak, Lojze Adamlje,
Slavko Gegič, dr. Hubert Požarnik, Neva
Zajc, Aleš Jan, Tom Zalaznik.
Nadzorni odbor RTV Slovenja:
– Nikola Damjanić – predsednik nadzornega odbora RTV Slovenija
– Alfred Šarlah – namestnik predsednika
– Alfred Killer, Venčeslav Radi, Rajko
Gerič, Tomaž Ranc.
Ob-6393/05
Več kot petodstotni lastniški delež ima v
podjetju Burda d.o.o., Vošnjakova ulica 3,
1000 Ljubljana:
– Tomaž Drozg, Pavšičeva ulica 4, 1000
Ljubljana; poslovni delež 37,89%;
– Podjetje Burda Verlag Osteuropa
GMBH, Hauptstrasse 130, Offenburg; poslovni delež 60%.
Predsednik uprave je Drozg Tomaž, Pavšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Član uprave je Semmelroth Dieter HorstErich, Roemerstrasse 35, Honberg, Germany.
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Objave
gospodarskih družb
Ob-5808/05
Na podlagi določbe prvega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami
in dopolnitvami, ZGD) družba Kolinska prehrambena industrija, d.d., Ljubljana, objavlja
obvestilo, da je bila dne 24. 2. 2005 registrskemu sodišču v Ljubljani predložena pogodba o spojitvi, sklenjena dne 28. 1. 2005,
med družbo Kolinska, prehrambena industrija, d.d., Ljubljana in Drogo Portorož, živilska industrija d.d., Izola, v notarskem zapisu
SV 141/05 notarja Mira Košaka iz Ljubljane,
katero je pred tem dne 23. 2. 2005 pregledal
nadzorni svet družbe.
Delničarje obveščamo, da imajo v skladu
s 516. členom ZGD od dne 4. 3. 2005 dalje
na sedežu družbe med 10. in 14. uro na
vpogled naslednje listine:
– pogodbo o spojitvi,
– letna poročila družb, ki se spajata, za
zadnja tri leta (2001, 2002 in 2003),
– zaključna poročila družb, ki se spajata,
– vmesni bilanci stanja družb, ki se spajata,
– poročila uprav o spojitvi,
– poročila o reviziji spojitve,
– poročila nadzornih svetov o pregledu
spojitve,
– izhodišča za določitev menjalnega razmerja,
– statut nove družbe Droga Kolinska
d.d., Ljubljana.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan po zahtevi zagotovila brezplačen prepis
listin iz prejšnjega odstavka.
Kolinska prehrambena d.d.,Ljubljana
Ob-6016/05
Na podlagi določbe prvega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami, ZGD) družba Droga Portorož,
živilska industrija, d.d., Izola, objavlja obvestilo, da je bila dne 24. 2. 2005 registrskemu
sodišču v Kopru predložena Pogodba o spojitvi, sklenjena dne 28. 1. 2005 med družbo
Droga Portorož, živilska industrija d.d., Izola
in družbo Kolinska, prehrambena industrija, d.d., Ljubljana, v notarskem zapisu SV
141/05 notarja Mira Košaka iz Ljubljane,
katero je pred tem dne 23. 2. 2005 pregledal
nadzorni svet družbe.
Delničarje obveščamo, da imajo v skladu
s 516. členom ZGD od dne 4. 3. 2005 dalje
na sedežu družbe vsak delovni dan med 10.
in 14. uro na vpogled naslednje listine:
– pogodbo o spojitvi,
– letna poročila družb, ki se spajata, za
zadnja tri leta (leta 2001, 2002 in 2003),
– zaključna poročila družb, ki se spajata,
– vmesni bilanci stanja družb, ki se spajata,
– poročila uprav o spojitvi,
– poročila o reviziji spojitve,
– poročila nadzornih svetov o pregledu
spojitve,
– izhodišča za določitev menjalnega razmerja,

– statut nove družbe Droga Kolinska
d.d., Ljubljana.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan po zahtevi zagotovila brezplačen prepis
listin iz prejšnjega odstavka.
Droga Portorož živilska industrija, d.d.,
Izola
Ob-6182/05
Merit international, trgovsko podjetje,
d.o.o., Letališka cesta 3c, Ljubljana (v nadaljevanju: Merit international d.o.o.) na
podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje
obvestilo:
1. Dne 25. 2. 2004 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9 predložena Pogodba o oddelitvi
s prevzemom med prenosno družbo Merit
international d.o.o. in prevzemno družbo Bekra, trgovsko podjetje, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Merit international
d.o.o., Letališka cesta 3c, Ljubljana je od
objave tega obvestila dalje 30 dni v času
od 8. do 12. ure na vpogled Pogodba o
oddelitvi s prevzemom ter Letno poročilo
družbe Merit international d.o.o. za zadnja
tri poslovna leta.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu prenosne ali prevzemne družbe se
bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji
dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega
odstavka.
Merit international d.o.o.
direktor
Marjan Bevk

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-5774/05
1. Osnovni kapital v družbi Pakman – pogonska tehnika, trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., se zniža za 13,338.017 SIT iz
dosedanjega zneska, ki znaša 21,338.017
SIT.
2. Novi znesek osnovnega kapitala družbe bo znašal 8,000.000 SIT.
3. Upnike, katerih terjatve so nastale do
31. 12. 2004 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Pakman – Pogonska tehnika d.o.o.
direktor: Jure Trofenik
Ob-6017/05
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
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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
Ob-6018/05
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 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-6019/05
V skladu z drugim odstavkom 437. člena
v povezavi s prvim do četrtim odstavkom
454. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepom edinega družbenika družbe
SLO-CAR d.o.o., Vipavska cesta 4, 5270
Ajdovščina, ki je vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, pod vl. št.
1/03122/00, z dne 22. 2. 2005 objavljam
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe SLO-CAR d.o.o.
v višini 67,141.000 SIT se zmanjša zato, ker
je eden od dveh družbenikov izstopil iz družbe, drugi družbenik pa mora v skladu z drugim odstavkom 437. člena Zakona o gospodarskih družbah v treh mesecih po izstopu
sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za znesek, ki je enak nominalni višini
poslovnega deleža, ki z izstopom preneha.
Nominalna višina poslovnega deleža družbenika, ki je izstopil, je znašala 20,567.500
SIT, za kolikor se zniža osnovni kapital, ki bo
po znižanju znašal 46,573.500 SIT.
Pozivam vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Direktor družbe SLO-CAR d.o.o.
Slokar Milan

Sklici skupščin
Št. 05549

Ob-6399/05
Odjava
Obveščamo vas, da odjavljamo sklic I.
izredne skupščine delničarjev Komunalna
operativa d.d., Povšetova 8, Ljubljana, ki je
bila sklicana za petek, 4. 3. 2005, ob 15. uri
in objavljena v Ur. l. RS, št. 10 z dne 4. 2.

Št.

2005, št. objave: 05508, zaradi nepopolnega gradiva.
Sklic skupščine je prestavljen za nedoločen čas.
Komunalna operativa d.d., Ljubljana
Ob-6183/05
Preklic
Zaradi bistvene spremembe delniške
strukture družbe Uprava družbe Toko-line,d.d., preklicuje sklic 8. redne seje skupščine
delniške družbe Toko – line, d.d., ki je bila
sklicana za ponedeljek, 7. marca 2005 ob
9.30, v poslovnih prostorih družbe v Lukovici pri Domžalah 84 ter istočasno objavlja
nov sklic.
Toko – line d.d.
uprava
Ob-6185/05
Na podlagi 31. člena Statuta Delniške
družbe Toko – line tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov, d.d., sklicuje uprava družbe
8. redno sejo skupščine
delniške družbe Toko – line, d.d.,
ki bo v sredo, dne 6. aprila 2005 ob
9. uri v poslovnih prostorih družbe v Lukovici pri Domžalah 84 z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Izidor Derganc. Za preštevalca
glasov se imenuje Helena Zabret.
Na seji bo navzoča vabljena notarka Majda Lokošek.
2. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2004.
O 2. točki dnevnega reda se ne glasuje.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2004.
4. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, sprejme skupščina družbe sklep, da se izguba iz
leta 2004 v višini 19,629.571,90 SIT pokrije
v breme splošnega prevrednotovalnega popravka vpoklicanega kapitala 19,629.571,90
SIT.
5. Obvestilo o razrešitvi in izvolitvi člana
nadzornega sveta- predstavnika delavcev.
Z dnem zasedanja skupščine se razreši
član nadzornega sveta družbe Janez Volf.
Za novega člana, predstavnika delavcev se
imenuje Andreja Volf-Strehar.
6. Razrešitev starih in imenovanje novih
članov nadzornega sveta družbe-predstavnikov lastnikov.
Predlog sklepa: zaradi bistvene spremembe delniške strukture Toko-line.d.d. se
potrdi odstop dosedanjih članov nadzornega
sveta družbe, Lee Šetina in Nevenke Jakič,
in imenuje nova člana nadzornega sveta
družbe:
– Timoty Holmquist, 17568 Evener Way
Eden Praire,
– Izidor Derganc, Preska 26, Grosuplje.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v Lukovici pri Domžalah 84,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
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Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi pisno prijavijo svojo udeležbo.
Toko – line d.d.
uprava
Ob-6218/05
Na podlagi 66. točke Statuta Hypo AlpeAdria-Bank d.d., Ljubljana, in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava banke
14. skupščino
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
ki bo dne 24. marca 2005, ob 10. uri, v
poslovnih prostorih na sedežu Hypo AlpeAdria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana.
Za sejo skupščine uprava banke predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine ter se potrdi predlagani dnevni red. Skupščini bo prisostvoval
notar Boris Lepša.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004, revizorskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina banke se
seznani z letnim poročilom za poslovno
leto 2004, revizorskim poročilom revizijske
družbe Deloitte & Touche revizija d.o.o.,
Ljubljana, in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2004.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju
v letu 2004 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju
v letu 2004 z mnenjem nadzornega sveta
banke.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1.
Bilančni
dobiček
v
višini
477,606.260,86 SIT se v celoti odvede v
druge rezerve iz dobička.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi, s katero potrdi in odobri njeno delo
v letu 2004.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri
njegovo delo v letu 2004.
5. Imenovanje revizorja banke za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje revizijska družba Deloitte & Touche revizija d.o.o., Dunajska 9,
1000 Ljubljana.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana,
se ponovno imenuje mag. Günter Striedinger, Fresachergasse 16, 9020 Klagenfurt,
Avstrija, roj. 23. 2. 1960. Imenovanje velja
za mandatno obdobje od 7. 6. 2003 do 6. 6.
2007.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo
na skupščini banke tako, da njihova prijava
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prispe na sedež banke najkasneje tri dni
pred dnevom zasedanja skupščine.
Če ob napovedani uri skupščina banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v istih prostorih ob 17. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina banke
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, vsak
delovni dan med 8. in 15. uro od dneva objave sklica skupščine. Sestavni del gradiva
so tudi letno poročilo za poslovno leto 2004
ter mnenje nadzornega sveta Hypo AlpeAdria-Bank d.d. k letnem poročilu uprave in
k letnemu poročilu o notranjem revidiranju
v letu 2004. Navedeno gradivo bo predloženo delničarjem tudi na samem zasedanju
skupščine.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
predsednik uprave: Božidar Špan
član uprave: mag. Harald Brunner

Zavarovanja
SV 65/05
Ob-6383/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 65/05 z dne
14. 1. 2005, je bilo dvosobno stanovanje št.
NII./19. v izmeri 49,08 m2, v 2. nadstropju, s
pripadajočo shrambo v izmeri 1,31 m2 v kleti
in parkirnim mestom št. 40 v izmeri 11,62 m2
v garaži, vse v večstanovanjskem objektu Tržaška cesta 87, 1000 Ljubljana, stoječem na parc. št. 1687/11, 1686/1, 1686/4,
1687/1, 1687/7, 1687/8 in 1687/9, vse k.o.
Vič, last Graltis d.o.o., Gradiška 409, 2201
Zgornja Kungota, m.š. 1429507, na podlagi
prodajne pogodbe št. 82/03 z dne 29. 10.
2003, sklenjene s prodajalcem Sector trade
d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Tine Grandošek, Gradiška 409, 2201
Zgornja Kungota, EMŠO 0312979505215,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.
SV 93/05
Ob-6384/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 93/05 z dne
21. 1. 2005, je bila garsonjera št. 47 v izmeri
27,44 m2, v 4. nadstropju, s kletnim prostorom št. 47 v izmeri 0,99 m2 v 2. kleti, v stanovanjski hiši Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 732, k.o. Štepanja vas,
last dolžnika in zastavitelja Franca Kokota,
Jakčeva ulica 40, 1000 Ljubljana, EMŠO
2901958500518, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 9. 2002, sklenjene s prodajalcem Borisom Moravcem iz Ljubljane,
zastavljeno v korist upnika Jožeta Škerjanca, Ižanska cesta 77, 1000 Ljubljana, EMŠO
1803952500936, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7.140 EUR v SIT protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju
SKB banke d.d., Ljubljana, s pp.
SV 143/05
Ob-6385/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 143/05 z dne 28. 1.
2005, je bilo trisobno stanovanje št. B17 v 4.
nadstropju, 109,70 m2, s shrambo št. BS17
v 2. kleti, 5 m2, parkirnim boksom BG17 v 2.
kleti, 19,07 m2 in parkirnim mestom AP8 v
2. kleti, 13,61 m2, vse v stanovanjskem ob-
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jektu na naslovu Železna cesta 10 B, Ljubljana, stoječem na parc. št. 1762/3, 1761/6,
1763/2, 1762/8, 1762/7 in 1765, k.o. Bežigrad, last zastavnega dolžnika Borisa Žlendra, s.p., Kozje 124, 3260 Kozje, na podlagi
prodajne pogodbe št. 086/04 – R3/R4 z dne
21. 12. 2004, sklenjene s prodajalcem SCT
d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Banka Celje d.d. Bančna skupina Banke
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 45,000.000 SIT s pp.
SV 174/05
Ob-6386/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 174/05 z dne
3. 2. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 14 v 4. nadstropju, v izmeri 52,57 m2,
v stanovanjski hiši Smoletova ulica 13,
Ljubljana, na parc. št. 2156, k.o. Bežigrad, last dolžnice in zastaviteljice Marije Zaletelj, Smoletova ulica 13, Ljubljana,
EMŠO 2402932505248, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
466-637/92 z dne 6. 10. 1992, sklenjene z
Občino Ljubljana Center, zastavljeno v korist upnice Marije Planinšek, Pod Trško goro
98 A, Novo mesto, EMŠO 2711959505986,
zaradi zavarovanja solidarne denarne terjatve do dolžnice in zastaviteljice ter do
dolžnice Jasmine Zaletelj, Smoletova ulica
13, Ljubljana, EMŠO 2605966505377, v
višini 9,082.790 SIT s pp.
SV 191/05
Ob-6388/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 191/05 z dne 9. 2.
2005, je bilo stanovanje št. 5/I v skupni izmeri 104,15 m2, na naslovu Pražakova 13,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 2222, k.o. Tabor, last kreditojemalke Karin Babič, Pražakova 13, Ljubljana, EMŠO 1503968505705,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 38.800 CHF s pp.
SV 115/05
Ob-6389/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 115 z dne 24. 2. 2005, je bilo zastavljeno stanovanje št. 20, v izmeri 30,58 m2, ki
se nahaja v drugem nastropju stanovanjske
hiše na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 69,
Jesenice, stoječe na parc. št. 1321/15 k.o.
Jesenice, last dolžnika in zastavitelja Adisa
Krupića, stanujočega na Jesenicah, Ulica
Franca Benedičiča 2, vse v korist Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, matična številka 1430564, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, v zavarovanje denarne terjatve 25.000 EUR s pripadki.
SV 122/05
Ob-6390/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zpisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-122/05 z dne 25. 2.
2005, je bilo stanovanje št. 15 v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Polje,
cesta V/1, na parc. št. 977/11, k.o. Slape,
v skupni izmeri 55,73 m2, solast dolžnikov
Žige Bucaja, roj. 1. 3. 1977, Ljubljana, Janševa ulica št. 6 in Katarine Bucaj, roj. 17. 4.
1976, Ljubljana, Prušnikova ulica 71, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 21. 2. 2005, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, MŠ
5446546, Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 116.570
CHF v tolarski protivrednosti s pripadki.

SV 175/2005
Ob-6391/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 175/2005 z dne
21. 2. 2005, je stanovanje št. 4/I v izmeri
69,41 m², z identiﬁkatorjem 3 v hiši Ribnica
na Pohorju 89, z identiﬁkatorjem 98, ki stoji
na parc. št. 24/2.S k.o. Ribnica na Pohorju,
last Eržen Franca, Ribnica na Pohorju 89
in Eržen Novak Majde, Maribor, Hrenova
18, na temelju kupoprodajne pogodbe št.
362-99/93-4/11 z dne 15. 9. 1993 in sklepa
o dedovanju št. D 750/2003 z dne 23. 3.
2004, Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 75.000
EUR s pp, plačljiva v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
SV 196/2005
Ob-6392/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 196/2005 z dne
24. 2. 2005, je poslovni prostor – lokal št.
GL 9/ IV. v izmeri 207,68 m² v zgradbi Mariboru, Mlinska 22, kare B, ki stoji na parc. št.
1788/1, 1798/1, 1798, 1799/1, 1889/2, 1890,
1798/2, 2175/2, 1789/1, k.o. Maribor grad,
last Gorjup Danijela, Zg. Kungota 12 C, na
temelju prodajne pogodbe št. 9-2004/ŠK z
dne 31. 12. 2004 in njenega aneksa št. 1 z
dne 17. 2. 2005, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarnih terjatev v višini v znesku 50.000 EUR s pp in
v znesku 50.000 EUR s pp, obe plačljivi v
EUR oziroma tolarski protivrednosti EUR
po podjetniškem prodajnem tečaju upnice
na dan plačila.
SV 173/04
Ob-6455/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 173/04 z dne 4. 2. 2004, je bila nepremičnina – stanovanje številka 40 v V. nadstropju v izmeri 78,96 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom številka 40, kar vse se
nahaja v stanovanjskem objektu v soseski BS3 Ljubljana – Bežigrad, Vojkova 85,
zgrajenem na parceli številka 601/2 katastrska občina Stožice; last zastavitelja Rapal,
d.o.o., Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe za stanovanje z dne 23. 2. 2001,
sklenjene med njim kot kupcem ter med
Marino Vodopivec in Blažem Vodopivec kot
prodajalcema, zastavljena v korist upnika
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedenega upnika do
dolžnika Navacos d.o.o. v višini 7,500.000
SIT s pripadki.
SV 131/05
Ob-6456/05
V zavarovanje denarne terjatve po notarskem zapisu SV 131/05 notarja Staneta
Krainerja iz Radovljice, z dne 28. 2. 2005,
zastaviteljica Kaja Stanek, roj. 4. 10. 1976,
EMŠO 0410976505054, s stalnim prebivališčem Zapuže 11a, 4275 Begunje, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
49.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, skupaj z obrestmi po obrestni meri,
ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 5,183%
letno in je sestavljena iz šestmesečnega
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Euriborja (trenutno 2,183%) in pribitka v
višini 3%, EOM 5,440%, in zapadlostjo v
240 zaporednih mesečnih anuitetah v višini v času sklenitve pogodbe 328,35 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan plačila, ki zapadejo v plačilo v
enakem časovnem zaporedju, vsakega 15.
dne v mesecu, prva zapade 15. 4. 2005,
zadnja pa 15. 3. 2025, z morebitnimi zamudnimi obrestmi po predpisani obrestni
meri, stroški izterjave in vsemi drugimi pripadki, na nevknjiženi nepremičnini – enoinpolsobnem stanovanju št. 3, v pritličju
večstanovanjske hiše Zapuže 11a, v skupni
izmeri stvarne površine 64,24 m2, na parc.
št. 597/6 – stanovanjska stavba 281 m2 in
dvorišče 614 m2 v k.o. Begunje, zaznamuje neposredna izvršljivost tega notarskega
zapisa SV 131/05 ter ustanovi hipoteka, v
korist imetnice: Kärntner Sparkasse AG,
Celovec Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, enotna identiﬁkacijska številka 1430564.
SV 147/05
Ob-6457/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 147/05 z
dne 28. 2. 2005, je bilo stanovanje št. 5, v
2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Belokranjska ulica 12, Ljubljana, v izmeri
66,10 m2, pripadajoča shramba in klet št. 5 v
kletni etaži stavbe, stoječe na parc. št. 1683
k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Gregorja Krneca, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 31. 1. 2005 in dodatka k prodajni pogodbi z dne 24. 2. 2005, sklenjene z Mijo
Brščič, zastavljena v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
63.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 201/2005
Ob-6458/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 201/2005 z dne
25. 2. 2005, je poslovni prostor v kleti v izmeri 45,90 m², v stavbi v Mariboru, Trubarjeva 5, ki stoji na parc. št. 815 in 818 k.o.
Maribor-grad, last družbe Labora d.o.o., na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1.
2003, zastavljen v korist Nove KBM d.d., za
zavarovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 6,000.000 SIT.
SV 205/2005
Ob-6459/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 205/2005 z dne
25. 2. 2005, je stanovanje št. 19 v III. nadstropju v izmeri 118,92 m², z identiﬁkacijsko
št. 1066/33, kletna shramba št. 19 v izmeri 5,89 m², z identiﬁkacijsko št. 1066/34 in
kletna shramba št. 19 v izmeri 3,12 m², z
identiﬁkacijsko št. 1066/35, vse v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Krekova ul. 8,
ki stoji na parc. št. 902/1 k.o. Maribor-grad,
last Grobler Marka, stanujočega Gradiška
443, na temelju prodajne pogodbe z dne
28. 1. 2005, zastavljeno v korist Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 84.000 EUR s p.p., plačljive v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
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SV 206/2005
Ob-6461/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 206/2005 z dne
25. 2. 2005, je stanovanje št. 38 v IV. nadstropju v izmeri 75,20 m² oziroma po etažnem načrtu stanovanje št. 38 v skupni izmeri
74,65 m², s pripadajočim kletnim prostorom
– shrambo št. 38 v izmeri 3,20 m², ki se nahaja v večstanovanjski zgradbi v Mariboru,
Kardeljeva c. 51 na parc. št. 2407 k.o. Tabor, last Klobučarić Maje, stanujoče Maribor,
Prušnikova ul. 18, na temelju prodajne pogodbe z dne 31. 1. 2005, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 43.800 EUR s p.p., plačljive
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
SV 155/05
Ob-6546/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 155/05 z dne 2. 3.
2005, je nepremičnina, trisobno stanovanje, št. 1, v skupni izmeri 96,80 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica
Hinka Nučiča 5, stoječe na parc. št. 1885/7,
k.o. Tezno, do celote last Dragomirja Stojnića, stanujočega Ulica Hinka Nučiča 5,
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1359/1-06/92 z
dne 16. 7. 1992 in aneksa št. 1 z dne 20. 9.
1996, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Dragomirja in Mirjane Stojnić, oba stanujoča Ulica Hinka Nučiča 5, Maribor, v višini 30.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 157/2004
Os-5782/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 157/2004 sklep z dne 23. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 13. 12. 2004 ob 8. uri
priporočeno po pošti prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Gradbeništvo in gostinstvo Azra Kapetan
Mauer s.p., Stanetova ulica 16a, Celje, ki
jo zastopa pooblaščenec Dušan Korošec,
odvetnik iz Celja, z dne 10. 12. 2004 in je
dne 23. 2. 2005 ob 10. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Gradbeništvo in
gostinstvo Azra Kapetan Mauer s.p., Stanetova ulica 16a, Celje (matična številka:
1336479, ID št. za DDV: SI94138087).
Odslej se ﬁrma glasi: Gradbeništvo in
gostinstvo Azra Kapetan Mauer s.p., Stanetova ulica 16a, Celje (matična številka:
1336479, ID št. za DDV: SI94138087) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

20-21 / 4. 3. 2005 /

Stran

1775

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni desko sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-15700405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. 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 23. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2005
St 146/2004
Os-5783/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 146/2004 sklep z dne 23. 2.
2005:
I. To sodišče je dne 26. 11. 2004 ob
11.27 prejelo neposredni predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Niko
Zotel Ključavničarstvo in kovaštvo s.p.,
Savinjska c. 14, Žalec, z dne 26. 11. 2004
in je dne 23. 2. 2005 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Niko Zotel,
Ključavničarstvo in kovaštvo s.p., Savinjska
c. 14, Žalec (matična številka: 5363164, ID
št. za DDV: SI79570518).
Odslej se ﬁrma glasi: Niko Zotel, Ključavničarstvo in kovaštvo s.p., Savinjska c. 14,
Žalec (matična številka: 5363164, ID št. za
DDV: SI79570518) – 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 desko sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
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rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-14600405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. 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 23. 2.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2005
St 24/2004
Os-5784/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2004 z dne 21. 2. 2005 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Evgenijem Oblakom, s.p., Montaža stavbnega
pohištva na terenu, Partizanska 13, Žiri,
matična številka: 5798247000, šifra dejavnosti: 45.420, davčna številka: 12913383 in
ga z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 2. 2005
St 22/2004
Os-5785/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Samo Dolhar s.p., Mesnica Dolhar, Koroška 26, Tržič, matična številka 5851558,
šifra dejavnosti 52.110, se začne in se takoj
zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2005
St 56/2004
Os-5786/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 56/2004 z dne 18. 2. 2005 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom LT-Volna,
proizvodnja klasične preje, d.o.o., Škofja
Loka, Kidričeva 75, Škofja Loka, matična
številka: 5920426, šifra dejavnosti: 17.100,
davčna številka: 50299441 in ga z istim
sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2005
St 250/2004
Os-5787/05
To sodišče je s sklepom St 250/2004 z
dne 22. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom SARA podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopstva d.o.o., Podpeška 206, Vnanje Gorice – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2005
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St 291/2004
Os-5788/05
To sodišče je s sklepom St 291/2004 dne
21. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom IKL-LION Zastopanje, svetovanje in trgovina d.o.o., Tržaška 20, Ljubljana, matična številka 1663895, davčna
številka 80695949.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 5. 2005 ob 13. uri, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 2. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2005
St 23/2005
Os-5789/05
To sodišče je s sklepom St 23/2005
dne 22. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Valion, trgovsko podjetje,
d.o.o., Bernekerjeva 8, Ljubljana, matična številka 5730112, šifa dejavnosti 51.900,
davčna številka 33308837.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojco Breznik, Dvoržakova 8, 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 11. uri, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2005
St 221/2004
Os-5790/05
To sodišče je s sklepom St 221/2004
dne 21. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Cubitum, računalniški
inženiring, d.o.o. – v stečaju, Stegne 15,
Ljubljana.
Prekliče se narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki je bil razpisan za dne 7. 3.
2005 ob 11. uri, v sobi 307/III naslovnega
sodišča.

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 21. 2. 2005
St 242/2004
Os-5791/05
To sodišče je s sklepom St 242/2004 z
dne 21. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Novopak Trade proizvodnja in trgovina d.o.o., Stanežiče 52, Ljubljana-Šentvid, matična številka: 5385997,
davčna številka: 48035548.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staška Mrak Jamnik 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.: 01100-100039014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 5. 2005 ob 13.15, v sobi 368/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2005
St 101/2004
Os-5792/05
To sodišče je s sklepom St 101/2004
dne 18. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vulkan Šašić Todor s.p.,
Cesta zasavskega bataljona 10a, Litija,
matična številka 5527726, davčna številka
30100859.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren, odvetnik 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 11. 5. 2005 ob 12.45, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje,
sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2005
St 3/2005
Os-5793/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 3/2005 dne 21. 2. 2005 v stečajnem
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postopku nad dolžnikom Lendero Theta
center, Center za sproščanje d.o.o., Tržaška c. 440b, Ljubljana, matična številka
5503264, davčna številka 73294187 začelo
in takoj 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 21. 2. 2005
St 220/2004
Os-5794/05
To sodišče je s sklepom St 220/2004 z
dne 18. 2. 2005 ustavilo postopek prisilne in
začelo stečajni postopek nad dolžnikom Norik – TEC družba za trgovino, proizvodnjo
in inženiring d.o.o., Ljubljana, Martinčeva
6a, matična številka: 5950210, šifra dejavnosti: 011320, vložna številka: 12807200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili 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
tansakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Upnikom, ki so svoje terjatve pravočasno
prijavili že v postopku prisilne poravnave, ni
potrebno ponovno prijavljati istih terjatev še
v stečajni postopek.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 5. 2005 ob 11.15, v sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2005
St 117/2004
Os-5795/05
To sodišče je s sklepom St 117/2004 z
dne 15. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad GIS Justin in partner d.o.o., Podjetje
za gradeništvo, inženiring, storitve, Videm 38c, Dol pri Ljubljani – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2005
St 15/2005
Os-5796/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2005 z dne 22. 2. 2005 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Svila Tekstilna
tovarna, trgovina in storitve d.d., Maribor,
Ob Dravi 6.
Odslej se dolžnikova ﬁrma glasi: Svila
Tekstilna tovarna, trgovina in storitve d.d.
– v stečaju, Maribor, Ob Dravi 6, njegova
matična številka je 5033225, šifra njegove
dejavnosti pa 17.200.
Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Dita Kastelic, zaposlena pri Biroju za
ekonomsko raziskovanje in gospodarsko
svetovanje, Maribor, Svetozarevska 10.

Št.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo
dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT).
Narok za preizkus terjatev bodo dne
10. 6. 2005 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega sodišča. Dolžniki stečajnega dolžnika
se pozivajo, naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 22. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2005
St 126/2004
Os-5797/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 126/2004, dne 18. 2. 2005, začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom E.G.D.
d.o.o., Orehova vas – Slivnica.
Odslej ﬁrma glasi E.G.D. d.o.o., Orehova vas – Slivnica – v stečaju, Opekarniška
ulica 2.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 5. 2005, ob 10. uri, v sobi 220/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 2. 2005.
VII. Ker stečajni dolžnik nima nobenega
premoženja, naj upniki za vložitev morebitne odškodninske tožbe po določilih Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij, v dvomesečnem roku za prijavo terjatev založijo
predujem za stroške v znesku 1,000.000
SIT na račun tukajšnjega sodišča, št.
01100-6950421931 ali pa takšno tožbo vložijo sami. Če sodišče v postavljenem roku
ne bo prejelo denarja ali obvestila, da je
kakšen upnik vložil tožbo, bo narok za preizkus terjatev preklicalo.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2005
St 216/2004
Os-5798/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 216/2004, dne 18. 2. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Agencija Gaberi, Zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Zrkovska
108/a, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi: Agencija Gaberi, Zavod za umetnost, marketing, promocijo in
investiranje – v stečaju, Zrkovska 108/a,
Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
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predpisano sodno takso, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 5. 2005, ob 9. uri, v sobi 220/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2005
St 10/2002
Os-5799/05
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika ELGO, razvoj, inženiring, zastopanje, trgovina, Vidonci d.o.o. – v stečaju,
Vidonci 16, se v skladu s prvim odstavkom
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 2. 2005
St 21/97
Os-5800/05
Razpisuje se narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
dolžnika SIRS, svetovanje in računalniške
storitve d.o.o. – v stečaju, Beltinci, Kocljevo naselje 9, ki bo dne 11. 4. 2005 ob 9.
uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega
sodišča. Upniki lahko vpogledajo v osnutek
za glavno razdelitev v času uradnih ur na
tukajšnjem sodišču, soba št. 413/IV.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 2. 2005
St 4/2005
Os-5801/05
1. Z dnem 22. 2. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Agranta gobarstvo d.o.o., Murska Sobota, Lendavska
9, matična številka 1462865.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100045.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 5. 2005 ob 9.30 v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil 22. 2. 2005 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega
dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 2. 2005
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St 122/2004
Os-6020/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 122/2004 sklep z dne 21. 2.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Turistična agencija Bitenc Sonja s.p., Šentjanž 32, Rečica ob Savinji – v stečaju
(matična številka: 5868981, ID št. za DDV:
SI87086298), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev, razpisan za dne
16. marca 2005 ob 13. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Turistična agencija Bitenc Sonja s.p., Šentjanž 32, Rečica
ob Savinji – v stečaju (matična številka:
5868981, ID št. za DDV: SI87086298), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2005
St 8/2002
Os-6021/05
To sodišče v stečajnem postopku zoper
stečajno maso dolžnika: FER-PROMET, Trgovsko podjetje d.o.o., Kidričeva 34, Celje, razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo
dne 20. aprila 2005 ob 13.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z določili 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 4,000.000 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 1,59%;
kar vse je natančno, v skladu z določili 163. člena ZPPSL, razvidno iz osnutka
glavne razdelitve (A91/1-4), ki je sestavni del
tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A91/1-4) na oglasni deski tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje, med uradnimi
urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2005
St 48/2004
Os-6193/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 48/2004 dne 24. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Mak Commercium d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2005
St 167/2003
Os-6195/05
To sodišče je s sklepom St 167/2003 dne
24. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Bavant Trading d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Prušnikova 83.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2005
St 207/2004
Os-6196/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 207/2004 z dne 4. 2. 2005 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Eureka,
podjetje za gradnjo, inženiring, prodajo,
posredništvo, zastopanje in marketing,
d.o.o., Jamova 31, Ljubljana in njegovimi
upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 4. 2. 2005.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom C razred plačati
njihove terjatve do 20% najkasneje v roku
enega leta od dneva pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi, povečane za
obresti v višini temeljne obrestne mere.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 30. 9. 2004 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
četrti koloni (ugotovljene terjatve) Tabele 2
kot priloge k sklepu, ki je sestavni del izreka
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini in v roku iz 2. točke izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Tekstina, tekstilna industrija Ajdovščina, d.d., Ajdovščina, svojo terjatev v
višini 14,465.295,46 SIT, navedeno v Tabeli
2, ki je priloga sklepa in njen sestavni del, na
dolžnika v zameno za izdajo novega poslovnega deleža pri dolžniku tako, da se osnovni
kapital od dosedanjega nominalnega zneska 2,239.100 SIT poveča za 2,000.000 SIT,
kar predstavlja 47,18% v osnovnem kapitalu, tako da znaša 4,239.100 SIT.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, v
skladu s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z dne 15. 12. 2004.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
4. 2. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 21. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2005
St 85/2004
Os-6198/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St 85/
2004 dne 22. 2. 2005 v stečajnem postopku
nad dolžnikom Vekra Proizvodnja, trgovina
in inženiring d.o.o., Nadgorišk 37, Ljubljana Črnuče, 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 22. 2. 2005
St 21/2004
Os-6200/05
To sodišče je s sklepom St 21/2004 dne
24. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Pletilja Litija d.d. – v stečaju,
Ljubljanska 18, Litija.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2005
St 203/2004
Os-6201/05
To sodišče je s sklepom St 203/2004
dne 25. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Alva Commerce, podjetje

za trgovino na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana, Leskoškova 11, matična številka 5674549, vložna številka 12021000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale, Kropova 10, 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 11.30, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2005
St 161/2004
Os-6204/05
To sodišče je s sklepom St 161/2004 z
dne 23. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad Studio Line graﬁčno in industrijsko oblikovanje ter oblikovanje interiera
d.o.o., v stečaju, Dob pri Domžalah, Vegova ul. 11, ker dolžnik nima premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso oziroma le-to
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Že razpisan narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki je bil določen na dne 9. 3.
2005 ob 12.15, se prekliče.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2005
St 130/2004
Os-6206/05
To sodišče je s sklepom St 130/2004 dne
23. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom MMV Mega Gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o., Študljanska ul. 25,
Domžale, matična številka 1192728, šifra
dejavnosti 55.401.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 2005 ob 13.15, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje,
sejna soba.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2005
St 152/2004
Os-6208/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 152/2004 dne 21. 2. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Romedis promet
blaga in storitev d.o.o., Kamniška ulica
25, Ljubljana, matična številka 5874432,
šifra dejavnosti 51.560 in ga z istim sklepom
takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2005
St 234/2004
Os-6209/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 234/2004 dne 23. 2. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Hitij Bojan s.p.,
EVS – elektroinstalaterstvo, Slamnikarska 4, Mengeš, matična številka 5138503,
davčna številka 67421075 in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2005
St 276/2004
Os-6211/05
To sodišče je s sklepom St 276/2004 dne
23. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tavčar trade, trženje, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., 1234 Loka pri Mengšu, Trzinska 9, matična številka 5683483,
vl. št. 11895900.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 2005 ob 13. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska c. 41, deveto
nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2005
St 209/2004
Os-6213/05
To sodišče je s sklepom St 209/2004 dne
23. 2. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Beta Linia trgovina in storitve
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 31, matična
številka 5747805, šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren iz Ljubljane.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 2005 ob 13.30, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska c. 41, deveto nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2005
St 177/2004
Os-6215/05
To sodišče je s sklepom St 177/2004 z
dne 23. 2. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Elitax, storitve in trgovina,
d.o.o. Ljubljana, Trg komandanta Staneta
1 – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2005
St 224/2003
Os-6217/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 224/2003 dne 17. 2. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Agrotransport
d.o.o., Obvozna cesta 1, 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 23. 2. 2005
St 157/2002
Os-6219/05
To sodišče je s sklepom St 157/2002 dne
24. 2. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Luneta trade d.o.o. – v stečaju,
Cesta v Zgornji log 78, 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 24. 2. 2005
St 39/2003
Os-6220/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gradakord gradbeništvo d.o.o.,
Zgornja Selnica 30/d, Selnica ob Dravi – v
stečaju, se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj je premoženje, ki je prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2005
St 6/2005
Os-6221/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2005 z dne 24. 2. 2005, začelo postopek prisil-
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ne poravnave nad dolžnikom Nizke gradnje
gradbeno, storitveno trgovska družba
d.d., Puhova ulica 6, Ptuj, matična številka 5481503, šifra dejavnosti 45230, davčna
številka 70352704.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili, v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Nova Ljubljanska banka d.d., Podružnica Podravje, Poslovalnica za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, Ptuj,
Prešernova 6,
– Nova kreditna banka Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor,
– Armex armature d.o.o., Ljubljanska c.
66, Ivančna Gorica,
– Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici 3,
Žalec in
– Maks Lečnik, Mariborska 39, Ptuj, kot
predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 24. 2. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 2. 2005
St 1/2005
Os-6222/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2005
z dne 24. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mohorko Jožef s.p. – Mesarske storitve Mohorko, Podlože 8/b.
Odslej ﬁrma glasi: Mohorko Jožef s.p.
– Mesarske storitve Mohorko, Podlože 8/b
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 5.
2005, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 2. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 2. 2005
St 2/2005
Os-6223/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/2005
z dne 25. 2. 2005, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Miran Žlahtič
s.p., Mizarstvo, Zagrebška cesta 54, Ptuj,
matična številka 5100035, šifra dejavnosti
36.120, davčna številka 60136430.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili, v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
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drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– J.U.A. Frischeis d.o.o., Celovška cesta
492, Ljubljana – Šentvid,
– Štajerles-Trade d.o.o., Osluševci 49,
– Reﬂex Gornja Radgona d.o.o., Podgrad 4, Gornja Radgona,
– Steklarstvo Meznarič, Meznarič Janez
s.p., Moškanjci 114,
– Jože Flajšman, Janežovski vrh 14, kot
predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopek prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 25. 2. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 2. 2005

Izvršbe
In 73/2002
Os-4044/05
Izvršitelj Marjan Hojs je dne 25. 1. 2005,
ob 8.30, v izvršilni zadevi IZV 2003/0093
(In 2002/00073), dolžniku Šušteršič Urošu,
Zelena pot 11, Ljubljana, za upnika Interra, d.d., Ljubljana, ob prisotnosti 1. Šušterič
Nade, žene dolžnika in Šušterič Uroša, dolžnika, opravil rubež in cenitev stvari za poplačilo terjatve 39,546.816,80 SIT, in sicer se
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvoinpolsobno stanovanje
št. 5, v izmeri 69 m2 in se nahaja v pritličju
stanovanjske zgradbe – blok A-8, soseska
S-2, v Ljubljani, Zelena pot 11, zgrajeno na
parceli št. 233/1, k.o. Trnovsko predmestje.
In 2004/00408
Os-4342/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 9. 2003, opr. št. I 2003/12749, je
bil dne 16. 9. 2004 opravljen v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, rubež stanovanja št. 1, v izmeri
90,72 m2, s pripadajočim atrijem v izmeri
23,90 m2, na naslovu Chengdujska c. 16,
Ljubljana, last dolžnikov Bulajić Alenke in
Branka, Prešernova 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2005
In 2004/00475
Os-4350/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 5. 2004, je bil dne 15. 6. 2004
opravljen v korist upnika Černilogar Coretti,
Ermenegilda, Puglie di Domio 180, S Dorligo, Italia, rubež stanovanja št. 1, pritličje, na
naslovu Dolenjska c. 45D, Ljubljana, v izmeri 59,82 m2, last dolžnika Černilogar Metoda,
Ul. borcev za severno mejo 66, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2005
In 2004/01181
Os-5012/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 10. 2004, je bil dne 24. 11. 2004
opravljen v korist upnika Vegrim d.o.o., Medvedova 25, Ljubljana, rubež stanovanja št.
19, v bruto izmeri 54,95 m2 in neto 49,8 m2,
v IV. nadstropju v hiši na naslovu Glinškova
ploščad 23, Ljubljana, last dolžnika Vogrinčič Zlata, Glinškova pl. 23, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2005
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In 04/00629, In 04/00946
Os-4329/05
Izvršitelj Bojan Miletič, je dne 17. 1. 2005,
s pričetkom ob 10.30 in 17. uri, v zadevi In
04/00629, zoper dolžnika: Duh Hinko, Kardeljeva 51, Maribor, za upnika: Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o., Jadranska 28,
Maribor, v kraju Maribor, Kardeljeva 51, pri
dolžniku opravili rubež nepremičnine, enosobnega stanovanja s kabinetom, številka
14, v drugem nadstropju večstanovanjske
hiše Kardeljeva 51, Maribor, k.o. Sp. Radvanje, v izmeri 46,86 m2, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo.
In 04/00687
Os-4331/05
Izvršitelj Bojan Miletič, je dne 18. 1. 2005,
s pričetkom ob 10.30, v zadevi In 04/00687,
zoper dolžnika Stojko Dušana, Ferkova 2,
Maribor, za upnika Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o., Jadranska 28, Maribor,
v kraju Maribor, Ferkova 2, pri dolžniku, ob
prisotnosti Stojko Mihaela, žena dolžnika,
opravil rubež nepremičnine, dvosobnega
stanovanja št. 15, v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše Ferkova 2, Maribor, k.o.
Tabor, v izmeri 52,48 m2, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo.
I 2004/00026
Os-4346/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 10. 2004, opr. št. In 2004/00026,
je bil dne 10. 1. 2005 opravljen rubež dvosobnega stanovanja št. 22, v V. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu NHM
16, Sevnica, v bruto izmeri 45,35 m2 in neto
43,10 m2.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 31. 1. 2005
In 2003/00042
Os-4046/05
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In
2003/00042 z dne 20. 6. 2003, je bil v korist
upnika Matjaža Zupaniča, Petrovičeva 27,
Ljubljana, opravljen rubež stanovanja v pritličju stanovanjske hiše Savinjska cesta 33,
Žalec, v izmeri 58,95 m2, last dolžnikov Mirana Vrabiča in Irene Zeme, oba Savinjska
cesta 33, Žalec.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 1. 2. 2005
In 2003/00039
Os-4047/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 5. 2003, opr. št. In 2003/00039, je
bil dne 18. 3. 2005 opravljen v korist upnika
Javnega komunalnega podjetja d.o.o., Ulica
Nade Cilenšek 5, Žalec, rubež stanovanja
št. 18, v izmeri 28,15 m2, v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka Kasaze 111, Petrovče, last dolžnice Vodeb Romane, Kasaze
111, Petrovče.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 1. 2. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1519/2002
Os-4054/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne
22. 11. 2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6. 1967, za stanovanje št. 4, v stanovanjski stavbi Celje, Ul.
frankolovskih žrtev 32, stoječe na parceli št.
576/4, vpisanem pri podvložku št. 2225 k.o.

Sp. Hudinja, v izmeri 40,24 m2 in klet št. 4
v izmeri 1,09 m2, ID št. 00730/048, ki sta jo
sklenila Bremec Marija, Ul. Frankolovskih
žrtev 32, kot kupec in Stanovanjsko podjetje
Celje, kot prodajalec. Pogodba je po izjavi
predlagateljice Slapnik Brigite, Mariborska
220, Celje, izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Slapnik Brigite, Celje, ul.
Frankolovskih žrtev 32, na podlagi zemljiškoknjižnega predloga z dne 4. 4. 2002.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 1. 2005
Dn 6235/2004
Os-4055/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne
17. 12. 2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 9. 1993, za stanovanje št. 4, v I. nadstropju stanovanjske stavbe
v Celju, Čopova 23 (parc. št. 710/28), v
skupni izmeri 68,08 m2, vpisano pri podvložku št. 2276/5, k.o. Celje, sklenjene med Železarno Štore Ingstor d.o.o., kot prodajalcem
in Škornik Vladislavom in Alenko Popovič
Škornik, takrat stan. Celje, Čopova 23, sedaj stan. Zagrad 97/b, Celje, kot kupcema.
Pogodba je po izjavi predlagateljev Mikša
Dragutina in Mikša Marije, izgubljena. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Mikša Dragutina in Mikša Marije, Čopova 23, Celje, za
vsakega do ene polovice, na podlagi zemljiškoknjižnega predloga z dne 8. 12. 2004.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 1. 2005
Dn 1498/2002
Os-4056/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 9. 11.
2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 1993, za stanovanje
št. 1, v I. nadstropju stanovanjske stavbe
ul. Frankolovskih žrtev 30, parc. št. 576/4,
v površini 40,24 m2 in klet št. 1 v površini
1,09 m2, vpisanem pri podvložku št. 2225
k.o. Sp. Hudinja, št. ID 00730/023 in ID št.
00730/024, sklenjene med Občino Celje, kot
prodajalcem in Pevec Majdo, Ul. Frankolovskih žrtev 30, kot kupcem. Pogodba je po izjavi predlagateljice Hartman Darje, izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Hartman
Darje, Ul. Frankolovskih žrtev 30, Celje, do
celote, na podlagi zemljiškoknjižnega predloga z dne 4. 4. 2002.
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 poda-
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tkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice, v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 1. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
II P 196/2004
Os-19220/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vanji Tinta Tavčar, v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Sare Gredelj, ki jo
zastopa zakonita zastopnica Sajma Gredelj,
obe Živinozdravska ulica 2, njo pa odvetnica
Barbara Kovič Boh iz Ljubljane, proti toženi
stranki Vasifu Gredlju, zadnje bivališče Živinozdravska 2, Ljubljana, sedaj neznanega
bivališča v Avstraliji, zaradi zvišanja preživnine, dne 7. 6. 2004 sklenilo:
toženi stranki Vasifu Gredlju, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Biserka Avsec, Dalmatinova
2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. II P
196/2004 od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2004
N 53/2004
Os-4999/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Tomsič Mire
iz Mirna 251, ki jo zastopa odv. Nada Bolcar
iz Solkana, zoper nasprotnega udeleženca Vižintin Matija od Vincenca, neznanega
bivališča, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, izven
naroka, dne 11. 2. 2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Vižintin Matiji postavi začasno zastopnico, odv. Tanjo Marušič iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
N 53/2004 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 2. 2005
N 75/93
Os-4026/05
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagatelja Droga d.o.o. Portorož,
ki jo zastopa odv. mag. Gregor Velkaverh iz
Kopra in nasprotnih udeležencev 1. Jožefa
Miklavca, Venezuela, Christo Arimendi San
Augusti, Hotel Gervante, Caracas, sedaj
neznanega bivališča, 2. Franca Miklavca,
Peru, Lima, Mancog Jiron 482, sedaj neznanega bivališča, 3. Danila – Stanka Miklavca,
Kanada, Ontario, 10 Loke St., Port Arthur,
sedaj neznanega bivališča, 4. Antona Mihaliča, pok. Antona, Duplica 32/f, Kamnik,
5. Albine Perkov, Split, Balkanska 61, Hrvatska, 6. Franca Mihaliča, Gradišče pri Materiji 9, Obrov, 7. Marije Grželj, 8. Bernarde
Grželj, 9. Edija Grželja, 10. Maura Grželja,
11. Borisa Grželja, s tem, da 7.–11. nasprotni udeleženci živijo na naslovu Roč 25, Bu-
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zet, Hrvatska in 12. Vide Požar, Gradišče pri
Materiji 14, Obrov, zaradi delitve skupnega
premoženja (pcto 350.000 SIT), s sklepom z
dne 31. 1. 2005, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, 4. in 5. nasprotnemu udeležencu
postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Lenčko Žefran iz Sežane, Kraška
ulica 6, ki bo 4. in 5. nasprotnega udeleženca v tem postopku zastopala vse do takrat,
dokler 4. in 5. nasprotni udeleženec ali njun
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 1. 2005
P 55/04
Os-4029/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Darija Fonda, Lokev
193, ki ga zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko Antona Moderca, Lokev 113, sedaj neznanega
bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem (pcto 100.000 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 Antonu
Modercu, Lokev 113, sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Damjana Krta, I. Tankovske
brigade 9, 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 287/2004
Os-2122/05
Rojc Jožef, sin Martina, iz Praproč, je
dne 17. 3. 1932 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14/c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 2005
D 41/2004
Os-2121/05
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Gajsar
Matthaeusu, datum rojstva neznan, nazadnje stanujočem Kremberk 8, ki je umrl 6. 5.
1913.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev,
s tem oklicem pozivamo vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pokojnem
Gajsar Matthaeusu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu od
objave tega oklica.
Za začasnega skrbnika zapuščine je sodišče določilo Jožefa Horvata, stan. Prešer-
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nova 9, Benedikt, ki bo zastopal neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 11. 10. 2004

Oklici pogrešanih
N 19/2002
Os-4996/05
Pri Okrajnem sodišču v Piranu je v teku
nepravdni postopek pod opr. št. N 19/2002,
za razglasitev za mrtvega pogrešanega Barbo Antona, sina Andreja, nazadnje stanujočega v Strunjanu, občina Piran.
Pogrešanega pozivamo, da se oglasi,
vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti pa naj to sporočijo naslovnemu sodišču v 3 mesecih po objavi tega oklica, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 2. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 100/2005
Rg-4076/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Sumrak & družabniki partner,
gostinstvo, trgovina, storitve d.n.o., Celje, Lopata 62, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 17. 1.
2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Krajnc Anici, Vrunčeva ulica 25, Celje
in Sumrak Borisu, Lopata 62, Celje, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2005
Srg 161/2005
Rg-5289/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Camex – Cvetka Ažman, proizvodnja, trgovina in storitve, k.d., Šmartno
ob Paki, Gorenje 14/a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
20. 1. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Ažman Cvetki in Ažman Martinu, oba
Gorenje 14/a, Šmartno ob Paki, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
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Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2005
Srg 2606/2004
Rg-5290/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Sova soft, Računalniško informacijski inženiring, d.o.o., Celje, Ljubljanska 42, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 20. 12.
2004.
Premoženje družbe ostane družbenikom Roš Smiljanu, Stritarjeva ulica 7, Celje, Križnik Milanu, Proseniško 3c, Šentjur,
Muha Danijelu, Ivana Minattija 5, Slovenske Konjice, Natek Srečku, Vešenik 9g,
Slovenske Konjice, Vrečko Francu, Ljubljanska c. 60, Celje in Bizjak Teu, Brodarjeva ulica 12, Celje, ki prevzamejo obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2005
Srg 1917/2004
Rg-4173/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Edis, podjetje za oblikovanje, proizvodnjo in plasman izdelkov,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Pod Stražico 18,
6250 Ilirska Bistrica, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/1325/00, preneha
po skrajšanem postopku, po sklepu družbenice z dne 6. 12. 2004.
Družbenica Silvana Benigar Seles iz
Ilirske Bistrice, Pod Stražico 18, izjavlja,
da so poplačane vse obveznosti družbe,
da družba ni imela zaposlenih delavcev in
da prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
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 35/2005
Rg-2554/05
Družba HAFA, pečarstvo, Radovljica,
d.o.o., s sedežem Ljubljanska 11a, Radovljica, vpisana na reg. vl. št. 1/01145/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo:
Kaufman Vladimir, Begunje 83, Begunje;
Lindauer Franc Xaver, Riedering, Eichenstr. 6B, Nemčija; Schmid Josef Robert,
Riedering, Wendelsteinstr. 8, Nemčija in
Singer Georg, Riedering, Wolferkam 24,
Nemčija.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo si-
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cer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 1. 2005
Srg 147/2005
Rg-4071/05
Družba Elecom, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Retnje, s
sedežem Retnje 49, Križe, vpisana na reg.
vl. št. 1/03338/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jerala Tomo, Retnje 49, Križe.
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 12965/2004
Rg-1721/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Skupina POP, družba za računalniške storitve,
d.o.o., Ljubljana, Soteška pot 74, ki jo zastopa odvetnik Samo Ošabnik iz Kranja,
objavlja sklep:
Skupina POP, družba za računalniške
storitve, d.o.o., Ljubljana, Soteška pot
74, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Omerčević Dušan, Jesenkova ulica 1, Ljubljana in Omerčević
Irena, Soteška pot 74, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
Srg 00735/2005
Rg-4186/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Ajdo, trgovina in storitve, d.o.o., Škerjančeva ulica 6,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Ajdo, trgovina in storitve,
d.o.o., Škerjančeva ulica 6, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/37016/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Handanović Alen in Handanović Safet, oba Škerjančeva ulica 6,
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
Srg 268/2005
Rg-4981/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče, na predlog družbe Kom-Agens, trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta
16, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra,
15. 2. 2005 objavlja sklep:
družba Kom-Agens, trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 16, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Svetičič Sandi, Podgorica
61, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005
Srg 333/2005
Rg-4982/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Sopotnik Caserman &
Co., Agencija za posredovanje stikov, k.d.,
Meninska ulica 2, Kamnik, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra, 15. 2. 2005 objavlja
sklep:
družba Sopotnik Caserman & Co.,
Agencija za posredovanje stikov, k.d.,
Meninska ulica 2, Kamnik, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 10. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Caserman Roman in
Silvana, Kamnik, Meninska ulica 2, 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 15. 2. 2005
Srg 336/2005
Rg-4984/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Beno Tours, Breda
Jesenko, storitve in turizem, k.d., Tržaška
cesta 301, Ljubljana, za prenehanje družbe
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po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra, 15. 2. 2005 objavlja sklep:
družba Beno Tours, Breda Jesenko,
storitve in turizem, k.d., Tržaška cesta
301, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 4. 10.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Jesenko Breda, Jezero 87, Preserje in Košir Mojca, Tržaška
cesta 301, 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 15. 2. 2005
Srg 546/2005
Rg-4986/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Amko, podjetje za
razvoj, inženiring, proizvodnjo in marketing, d.o.o., Ljubljana, V Toplice 3, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra, 15. 2. 2005
objavlja sklep:
družba Amko, podjetje za razvoj, inženiring, proizvodnjo in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, V Toplice 3, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Metka Koren, V Toplice
3, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005
Srg 13338/2004
Rg-4988/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe A Inženiring, podjetje za računalništvo, informatiko in storitve,
d.o.o., Ul. bratov Učakar 108, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra, 15. 2.
2005 objavlja sklep:
družba A Inženiring, podjetje za računalništvo, informatiko in storitve, d.o.o.,
Ul. bratov Učakar 108, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Bole Ivan, Ulica bratov
Učakar 108, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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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 15. 2. 2005
Srg 02827/2004
Rg-11356/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Dema Pro,
prevozi in storitve, d.o.o., Ljubljana, Stara
Ježica 10, ki jo zastopa notar Andrej Škrk
iz Ljubljane, Dunajska 56, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Dema Pro,
d.o.o., Ljubljana, Stara Ježica 10, objavlja
sklep:
družba Dema Pro, prevozi in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Stara Ježica 10, reg. št.
vl. 1/30465/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 11.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Škoﬂek Matjaž, Stara Ježica 10, Ljubljana in Agnič Domen,
Lavrica, Dolenjska cesta 369, Škoﬂjica, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese v celoti na Škoﬂek Matjaža in Agnič
Domna.
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 Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2004
Srg 11019/2004
Rg-34909/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Info dvig,
vzdrževanje elektromehanskih naprav in
sistemov d.o.o., Špruha 30, Trzin, objavlja
sklep:
družba Info dvig, vzdrževanje elektromehanskih naprav in sistemov d.o.o.,
Špruha 30, Trzin, reg. št. vl. 1/09575/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 10. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kovše Alojz Stanislav, Dolenja vas 26, Zagorje ob Savi, 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
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2004
Srg 12165/2004
Rg-37244/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Italco, trgovinsko podjetje d.o.o., Laniše 3, Kamnik,
objavlja sklep:
družba Italco, trgovinsko podjetje d.o.o., Laniše 3, Kamnik, reg. št. vl.
1/09201/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 7. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Borca Gianfranco, Via Giacomo Puccini 74, Trieste, Italija, 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 20. 12. 2004
Srg 247/2005
Rg-4064/05
Družba Musey Ecologic-Tavčar, ekološki razvoj, svetovanje, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, prevozništvo, storitve
in raziskovanje k.d., Ulica heroja Šlandra
9, Maribor, reg. št. vl. 1/4993/00, katere
družbenika sta Tavčar Josip, Keserovič Ana,
oba Klinetova 14, 2000 Maribor, po sklepu
družbenikov družbe z dne 31. 1. 2005, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Tavčar Josip in Keserovič Ana.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2005
Srg 142/2005
Rg-4974/05
Družba Lari, Storitve in trgovina,
d.o.o., s sedežem Vogrsko 115, Šempas,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. vložka 1-3054-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 20. 1. 2005.
Ustanovitelj družbe je Leban Damijan,
Vogrsko 115, Šempas, 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 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 11. 2. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Deisinger Milan, Šutna 37, Kamnik, obrtno
dovoljenje, št. 041294/1132/00-25/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnf-181016
Heric-Marinček Ksenija, Metoda Mikuža
8, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 24-1905/97, izdan dne 3. 11. 1997.
gnz-180971
Holetić Damijan s.p., Zagorska 6,
Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list,
opravilna št. 064-1353/94. gns-180878
Selan Marjan, Šentpavel 9, Šentvid
pri Stični, priglasitveni list, opravilna
št. 09-0560/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnp-181031
Šek Jožica s.p., Zikova 8, Kamnik,
priglasitveni list, opravilna št. 15-1227/97,
izdan dne 17. 9. 1997. gnc-180748
Šuberger Boštjan s.p., Slomškova ulica
10, Loče pri Poljčanah, priglasitveni list,
opravilna št. 51-0938/2000, izdan dne
15. 1. 2000, 7. 2. 2002 in 3. 11. 2003.
gnp-180981
Ule Helena, Prešernova 26, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0805/01,
izdan dne 20. 4. 2001. gnr-180879
Vasiljević Bogdan s.p., Tržaška cesta
42, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-4067/04, izdan dne 10. 9. 2004.
gnn-180808

Potne listine
Avramović Vesko, Drenov grič 129C,
Vrhnika, potni list, št. P00959853.
gnn-181133
Bajrić Suhreta, Koželjeva 8/a, Ljubljana,
potni list, št. P00917706. gnk-180786
Bokurov Bojan, Pot na Fužine 11,
Ljubljana, potni list, št. B 000407.
gnl-181110
Bostič Franc, Sadarjeva 4, Komenda,
potni list, št. P00989286. gnl-180760
Bostič Ivana, Sadarjeva 4, Komenda,
potni list, št. P00989275. gnj-180762
Cander Matej, Cankarjeva 23/a, Kamnik,
potni list, št. P00969980. gnm-180984
Čoklc Katarina, Grobelce 38, Sveti
Štefan, potni list, št. P00486521.
gno-181132
Fakin Miha, Bohoričeva 7, Ljubljana,
potni list, št. P00954989. gnw-180924
Fratnik Jasna, Ulica XXX. divizije 5A,
Nova Gorica, potni list, št. P00917679.
gnw-181049
Gladek Janez, Brilejeva 21, Ljubljana,
potni list, št. P00146838. gnn-181033
Hadžić Sendi, Pot na Rakovo jelšo
299A, Ljubljana, potni list, št. P00714572.
gnc-180819
Hribar Kristina, Gradenje 2, Šmarješke
Toplice, potni list, št. P00418402.
gnr-180954
Ivanović Alojzija, Liebknechotova ulica
10A, Maribor, potni list, št. P00138238.
gno-181032
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Javornik Mija, Mizarska cesta 33,
Slovenske Konjice, potni list, št. P00389701.
gnn-181083
Kazić Šukrija, Mizni dol 24, Vrhnika,
potni list, št. P00916176. gnj-180812
Kovačič Tim, Prešernova 9, Bled, potni
list, št. P00710313. gns-180828
Ljubas Damir, Pivška ulica 1A, Postojna,
potni list, št. P00114752. gnx-180948
Minić Adrijana, Srednje Gameljne 42A,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00765966.
gnv-181100
Minić Sara, Srednje Gameljne 42A,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00765967.
gnw-181099
Molan Gregor, Cesta Cankarjeve brigade
23, Grosuplje, potni list, št. P00546036.
gnh-180989
Molan Marija, Cesta Cankarjeve brigade
23, Grosuplje, potni list, št. P00546107.
gni-180988
Molan Martin, Cesta Cankarjeve brigade
23, Grosuplje, potni list, št. P00546125.
gnj-180987
Nikolić Barbara, Zlato polje 3/b, Kranj,
potni list, št. P00732545. gnr-180979
Ornik Miran, Kavčičeva 18, Maribor,
potni list, št. P00334203. gnv-180875
Panić Danijel, Hrastovec 1, Velenje,
potni list, št. P00792970. gnk-181086
Potočnik Klavdija, Blejska Dobrava 83,
Blejska Dobrava, potni list, št. P00432819.
gne-180817
Rejc Nadja, Regentova 40, Nova Gorica,
potni list, št. P00526655. gny-180822
Sodin Janežič Irmen, Ulica Dušana
Kvedra 15, Šentjur, potni list, št. P00789486.
gnr-181104
Šilar Petra, Pekre, Bezjakova 57, Limbuš,
potni list, št. P00290792. gnh-181064
Šolinc Bojan, Hotunje 28, Ponikva, potni
list, št. P00627393. gnm-180859
Štrucl Dušan, Center 128A, Črna na
Koroškem, potni list, št. P00606696.
gny-181047
Teran Elica Marija, Cesta 1. maja
24, Kranj, potni list, št. P00733072.
gng-181115
Trupina Suzana, Ul. Slavka Gruma 52,
Novo mesto, potni list, št. P00942259.
gnm-180784
Vidic Polc Marjeta, Visoko 6/d, Visoko,
potni list, št. P00147321. gnl-180810
Žagar Aljaž, Prešernov trg 14,
Novo mesto, potni list, št. P00845040.
gng-181094
Žerjal Ivana Frančiška, Blažičeva
20, Ljubljana, potni list, št. P00009903.
gnt-180852
Žerjal Martin, Blažičeva 20, Ljubljana,
potni list, št. P00009589. gnp-180856

Osebne izkaznice
Agrež Primož, Prešernova 11, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001044472.
gnp-180806
Aleksin Ivan, Seča 175, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
000135560. gnj-180837
Ambrožič Edvin, Šolska 5, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001604615.
gnx-180973

Andrijašič Vili, Cankarjeva dr. 16A, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000681051.
gnd-180943
Anžin Albina, Škofjeloška cesta 13,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001317870.
gni-180863
Arnejšek Mateja, Bobenčkova 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000438757.
gnv-181125
Bartelj Adriana, Slančeva 1, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001431412.
gnh-181039
Bauman Ivana, Parcag 16, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001727353.
gnq-180955
Beganović Ibrahim, Veliki vrh 19,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
000887632. gnl-180785
Beljak Željko, Partizanska 8, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001067640.
gnc-181044
Brajdič Darjan, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 000437046.
gnj-180962
Bric Marija, Vrhovska vas 3, Cerklje
ob Krki, osebno izkaznico, št. 000783844.
gnk-180836
Cerar Luka, Cerutova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000301969.
gng-180915
Cimperman Ivan, Smrtnikova 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000054936.
gnq-181080
Čuk Jure, Dunajska cesta 184A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001399091.
gns-181103
Derenčin Ana, Ponoviška 9, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000181233.
gny-181122
Dimnik Grega, Papirniški trg 18,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001366814. gnz-180821
Djošan Pero, Tavčarjeva 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000344741.
gnr-180929
Domadenik Nenad, Pekre, Lackova
cesta 152, Limbuš, osebno izkaznico, št.
000897598. gnh-181114
Dragomirović Sašo, Preška cesta 12,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001824996.
gnz-180921
Duranović Safet, Bavdkova 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000890934.
gnt-181127
Fifolt Kristina, Apače 20, Apače, osebno
izkaznico, št. 001192929. gnx-180823
Fratnik Jasna, Ulica XXX. divizije
5A, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000739498. gnx-181048
Fratnik Žan, Ulica XXX. divizije 5A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001673359.
gnv-181050
Gasparini Tanja, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001041450.
gnm-181109
Gornik Primož, Kokarje 45, Nazarje,
osebno
izkaznico,
št.
001494997.
gng-181065
Gračner Mitja, Obrtniška cesta 20,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001762892.
gnc-180794
Gregl Matjaž, Gorica pri Šmartnem 5,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 000595897. gng-180840
Gričar Jerković Lara, Cesta na Markovec
1A, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001087929. gnb-180970
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Habicht Val, Herbersteinova ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001663742.
gny-180747
Hostnik Boštjan, Dornava 6A, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
000249215.
gnv-180950
Ivetić Dajana, Vrtna ulica 6, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001733905.
gnd-180818
Janežič Francka, Abramova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353533.
gnb-181145
Jeler Jaka, Cankarejva cesta 73,
Senovo, osebno izkaznico, št. 001422547.
gnh-180964
Jerkovič Maja, Cesta na Markovec 1A,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001641586. gnc-180969
Jurak Mirko, Kajuhova 42, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000041701.
gnt-180777
Juričinec Polona, Frenkova pot 15A,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000299547. gnc-180894
Kajtna Matjaž, Podvine 28, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001043391.
gnr-181054
Kaker Marjan, Tirosek 26ds, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 001590269.
gnk-180811
Kavčič Andrej, Ugasle peči 5, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001591617.
gnp-180831
Kerševan Teja, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000972127.
gne-181042
Klančar Neli, Lovska cesta 9, Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
001533466.
gns-180978
Klobučar Simona, Veliki Nerajec 15,
Dragatuš, osebno izkaznico, št. 000550100.
gnl-181085
Komparić
Laura,
Herbersteinova
ulica 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001663738. gnb-180745
Kop Martina, Ulica bratov Vošnjakov 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000531648.
gnf-181091
Kučan Simon, Fokovci 53, Fokovci,
osebno
izkaznico,
št.
001702262.
gnu-180826
Kukec Marija, Gomilsko 19, Gomilsko,
osebno
izkaznico,
št.
000650531.
gnk-180961
Kvac Danica, Prečna 29, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
001717520.
gng-181090
Lah Janko, Branoslavci 2B, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000493140.
gnb-181045
Lipec Stanislav, Veličkova cesta 15,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001529747.
gnw-180949
Lipovšek Srečko, Špitalič 6, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001601231.
gnn-180958
Ljubas Damir, Pivška ulica 1A,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001803611.
gny-180947
Majcen Borut, Košnica pri Celju 5/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000960839.
gne-181092
Meden Alojzija, Polhov Gradec 61,
Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
000841634. gnk-180936

Št.

Medved Katja, Trebež 21/a, Artiče,
osebno
izkaznico,
št.
001250171.
gnu-180976
Meke Lucijan, Kladje nad Blanco 6,
Blanca, osebno izkaznico, št. 000887686.
gnq-180830
Merlak Blaž, Hotedršica 9B, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001738081.
gnu-181026
Milovanović Spasoje, Gregorčičeva
14B, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000597034. gnd-181043
Mišić Nada, Opekarska 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000555317.
gnw-181149
Mrak Izidor, Delnice 6, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
000774609. gnz-180850
Mramor Antonija, Ul. Ane Galetove
3, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001043773. gne-180917
Mršol Barbara, Neubergerjeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000981772.
gnl-181060
Mulalić Alen, Ljubljanska 84, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
001808836.
gnb-180895
Nagode
Rudolf,
Tovarniška
30,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000528523.
gnj-180937
Noč Jožica, Selo 42, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 000827432. gnq-181030
Ogorevc Jelislava, Knezova 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000131179.
gnx-181123
Ovnik Jože, Partizanska 10A, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001275321.
gnc-180944
Pakiž Peter, Zasavska cesta 100,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001721269.
gnn-180933
Palčič Robert, Brejčeva 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001479461.
gnu-181126
Peklaj Gregor, Belica 10, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 000547935.
gny-180847
Pelko Franc, Šmarješke toplice 12,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
000474129. gns-180953
Pellizer Maurizio, Levja 5, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000325249. gnr-180829
Petric Ana, Ločnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001803800.
gnq-180930
Pocajt Emil, Breg pri Polzeli 93,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001534329.
gnf-181116
Predan Špela, Športna ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000000392.
gnk-180861
Rajnar Janez, Partizanska 46, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000902903.
gnz-181046
Ramoveš Klemen, Št. Jurij 73,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001421174.
gnr-181129
Razgoršek Tomaž, Rimska cesta 8,
Laško, osebno izkaznico, št. 000277139.
gnf-180941
Ritmanič Pavel, Rožna dolina, Cesta
IV/30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000220174. gnd-180868
Rkman Božo, Stranska vas 59, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000664085.
gnh-180839
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Robnik Jože, Krnica 20, Luče, osebno
izkaznico, št. 000145045. gni-180963
Rodič
Josip,
Adamičeva
cesta
27, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000230448. gnm-180834
Salmič Borut, Grajska cesta 20,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 001596571. gnt-180977
Senčar Antonija, Ogrinčeva 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000497253.
gng-181015
Serlenić Saša, Loćica pri Vranskem
23/a, Vransko, osebno izkaznico, št.
000327804. gnj-181087
Smukavec Nastja, Podjelje 16, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001099474.
gnk-181036
Sodin Janežič Irmen, Ulica Dušana
Kvedra 15, Šentjur, osebno izkaznico, št.
001398384. gnq-181105
Starešinič Jože, Podvozna 12, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
001356766. gnb-180945
Stefanovć Adelhajda, Litijska 58A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000414988.
gnj-180787
Stožir Aleš, Trnoveljska cesta 105,
Celje, osebno izkaznico, št. 000542361.
gnl-180960
Šafhalter Zdenka, Hrvatini 180D,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000573584. gni-180838
Šefman Ana, Gorkičeva 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000244728.
gnr-180804
Šircelj Nataša, Ob Grosupeljščici
1/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000866998. gny-181022
Škrabl Jure, Zg. Selnica 12/a, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001141045.
gnk-181111
Škrilec Jože, Polje, cesta XXII/17,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000918024. gnu-181051
Škufca Uroš, Stavča vas 16, Dvor,
osebno
izkaznico,
št.
000796251.
gnt-180827
Špeh Stanislav, Podkraj pri Velenju 29/b,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000016296.
gng-180940
Terbovšek Irena, Florjan 25, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 000991153.
gng-180965
Tomašev Borovnik Miran, Mladinska
ulica 6, Maribor, osebno izkaznico, št.
000269734. gnf-180966
Turk Matej, Tanča gora 40, Dragatuš,
osebno
izkaznico,
št.
001342165.
gny-181072
Vidmar Uroš, Otlica 71, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001158089.
gnh-180814
Vilčnik Jožica, Čanje 42, Blanca, osebno
izkaznico, št. 000190267. gnq-181055
Volčini Janez, Dolina 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000152750.
gny-180922
Vrbnjak Angela, Glinškova ploščad
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
0018523640. gnu-181101
Weingerl Primož, Zgornja Korena 5,
Zgornja Korena, osebno izkaznico, št.
001582825. gni-181063
Založnik Anton, Dolenja vas 38,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001605917.
gnt-181106
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Zupan Marija, Čemšenik 25, Čemšenik,
osebno izkaznico, št. 486308. gnv-180975
Zupančič Dušan, Potok 19, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
000842204.
gne-180967
Žagar Iztok, Viška cesta 56/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1528193.
gnn-180858
Žarković Željko, Ulica S. Mašere 9,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001618551. gne-180942
Železnik Judita, Na otoku 8, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001592854.
gnu-180951
Žerjal Ivana Frančiška, Blažičeva 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000062371.
gns-180853
Žerjav Ida, Ronkova ulica 16, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001514954.
gnv-180825
Žerjav Jasmnia, Ronkova ulica 16,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001514959. gnw-180824
Žižek Peter, Gornji Lakoš, Zagova ulica
5, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001004973. gno-180807
Žnidaršič Petra, Tabor 36, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001288464.
gnf-180816
Župan Sabina, Veliki ban 1, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001356675.
gni-181138
Žvikart Jasna, Ul. 4. novembra 9,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001118559. gnw-180874

Vozniška dovoljenja
Agrež Primož, Prešernova 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1888611, reg. št. 51488. gns-180803
Ahmed Same, Pestike 31, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1621676, izdala UE Ptuj. gnr-180904
Andoljšek Franci, Breg 22, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7952, izdala UE Ribnica. gne-180842
Baljak Željko, Partizanska pot 8,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 9913, izdala UE
Slovenj Gradec. gnq-180905
Batagelj Stanko, Vezdenec 75, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S1919518, reg. št. 44267. gnb-180774
Benko Dejan, Cankova 75C, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. S978531, reg. št.
33604. gno-180757
Bogataj Blaž, Pionirska pot 1, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 26203,
izdala UE Škofja Loka. gng-181140
Bonifer Barbara, Sp. Draga 35, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2152615, reg. št. 31041, izdala UE
Grosuplje. gnj-180862
Božič Leopold, Mašera-Spasićeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S1718518, reg. št. 255445.
gnx-181148
Brglez Bojan, Ličenca 44, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 11864. gnj-180912
Bulc Gregor, Cesta brigad 42, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S1416259, reg. št. 23105, izdala UE Novo
mesto. gnl-181135
Cerar Luka, Cerutova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1368333, reg. št. 186596. gnh-180914
Čoklc Katarina, Grobelce 38, Sveti
Štefan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15842, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-181134
Čuk Jure, Dunajska cesta 184A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1589918, reg. št. 221186. gnt-181102
Finšgar Matjaž, Grajenščak 93B,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1495102, izdala UE Ptuj. gni-180763
Hajtnik Krivec Vida, Pameče 92C,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 3043, izdala UE Slovenj
Gradec. gnf-180766
Harter Maksimiljan, Borova vas 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. VA
– 913/F/86 – tuje. gni-181088
Horvat Mario, Zenkovci 3, Bodonci,
vozniško dovoljenje, št. S1255738, reg. št.
37075. gnm-180759
Hribar Štefan, Nova vas pri Mokricah
18, Jesenice na Dolenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14495, izdala
UE Brežice. gnx-180898
Hribernik Vladimir, Dovže 7/a, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 7500, izdala UE Slovenj Gradec.
gnl-181010
Huskić Suljo, Tončka Dežmana 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1528334, reg. št. 46978, izdala UE Nova
Gorica. gnk-180761
Jovanović Stanko, Belje 10, Kranjska
Gora, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 16/2005.
gnk-180765
Jurak Stanko, Cerovec pod Bočem 22,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 3047, izdala UE Šmarje.
gni-180788
Juričinec Polona, Frenkova pot 15/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1526835, reg. št. 246342, izdala UE
Ljubljana. gnp-180881
Juroš Jožica, Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S523090, reg. št. 26266, izdala UE Kranj.
gnw-180899
Karoli Franc, Poljska 13, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 42566.
gnk-180911
Kersnič Miha, Grič, cesta I/12, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7509. gny-180972
Kimeta Lutolli, Pohorska 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1520500, reg. št. 48908. gnu-180801
Kirn Primož, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065561, reg. št. 210309, izdala UE
Ljubljana. gno-181107
Klobučar Simona, Veliki Nerajec
15, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11434, izdala UE Črnomelj.
gnm-181084
Kmetec Nevijo, Gregorčičeva 1A, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
S00416126, reg. št. 8345, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnd-180768
Komparić Laura, Herbersteinova ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A

do 50km/h BGH, št. S2026520, reg. št.
266975. gnz-180746
Koprivc Nuška, Glogov brod 3, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
11021, izdala UE Brežice. gnd-180843
Kostanšek Miroslav, Kajuhova 12,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 8068. gnz-181071
Kovač Jožef, Splitska ulica 55, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
625986, reg. št. 14236, izdala UE Velenje.
gnm-180959
Krajnc Sabina, Froleh 21, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1997223, reg. št. 13664, izdala
UE Lenart. gni-180913
Krečič Karlo, Vrhpolje 1C, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S1785028, reg. št. 9166, izdala UE
Ajdovščina. gny-180755
Lazarevič Milan, Tomšičeva 40, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km7h
BGHC, št. S 1910346, reg. št. 73635,
izdala UE Maribor. gnt-180877
Ličen Matevž, Grosova 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1224676, reg. št. 79324, izdala UE Kranj.
gns-180903
Lipovšek Srečko, Špitalič 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2311, izdala UE Kamnik. gno-180957
Ljubič Simon, Zarečje 26, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001016152, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnx-181098
Lovec Dejan, Pod vinogradi 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABEkBGH, št. S
1632444, reg. št. 94419, izdala UE Maribor.
gnp-181056
Markič Jernej, Tičnica 17, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1302651, reg. št. 14536. gnp-180906
Merlak Blaž, Hotedršica 9B, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6168, izdala UE Logatec. gnv-181025
Mitrović Darko, Ižanska cesta 440D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S1821896, reg. št. 220590.
gnb-181095
Mlač Černe Ines, Kajuhova 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1667685, izdala UE Ptuj. gnk-181011
Mrak Izidor, Delnice 6, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDFGH, reg. št. 552, izdala UE Škofja
Loka. gnb-180849
Mramor Antonija, Ul. Ane Galetove 3,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1816238, reg. št. 6209,
izdala UE Grosuplje. gnf-180916
Mršol Barbara, Neubergerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 14905, reg. št. 112393, izdala UE
Ljubljana. gnm-181059
Mustavar Sebastijan, Novo polje, cesta
XV 2, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1565141, reg. št. 247926.
gnd-181143
Noč Jožica, Selo 42, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S385647, izdala
UE Jesenice. gnp-180756
Ogrinc Maja, Stobovska cesta 5,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1894138, reg. št. 33537,
izdala UE Domžale. gnh-180789
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Orel Irena, Pod Jelšami 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1525747, reg. št. 202457. gnf-181141
Pakiž Peter, Zasavska cesta 100,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2093027, reg. št. 128597.
gno-180932
Perger
Klavdija,
Braslovče
27,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1058165, izdala UE Žalec.
gno-180832
Perko Nina, Selšek 13, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2108819, izdala UE Litija. gne-181067
Pocajt Emil, Breg pri Polzeli 93, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1829846, izdala UE Žalec. gne-181117
Polenčič Franc, Dolenje Cerovo 20,
Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 15065. gnt-180902
Prešern Ribnikar Marjanca, Na Kalu 1,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1307869, reg. št. 50632, izdala UE Kranj.
gnm-181034
Pristavec Petra, Podpeč 39/b, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1488464, reg. št. 244262, izdala UE
Ljubljana. gnf-180841
Pucer Peter, Okt. rev. 29, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10558, izdala UE Izola. gnh-180764
Rakar Tanja, Bilje 35, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34711, izdala
UE Nova Gorica. gnv-180900
Ramoveš Klemen, Št. Jurij 73,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1678003, reg. št. 15242, izdala UE
Grosuplje. gnq-181130
Rejc Sonja, Brezovnikova 4, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12865. gnc-181069
Režonja Borut, Gaberje, Spodnja
ulica 23, Lendava – Lendva, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15709, izdala
UE Lendava. gns-181053
Režonja Marija, Gaberje, Spodnja ulica
23, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9503, izdala UE Lendava.
gnt-181052
Rodič Josip, Adamičeva cesta 27,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 710018, reg. št. 12749, izdala UE
Grosuplje. gnl-180835
Rutar Uroš, Zakraj 3, Slap ob Idrijci,
vozniško dovoljenje, št. S 1032513, izdala
UE Tolmin. gnn-180908
Salatnik Napoleon Polde, Trniče 79,
Marjeta na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1861120, reg. št. 91238, izdala UE Maribor.
gnt-180802
Sitar Rašo, Dalmatinva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1964064, reg. št. 44970. gnx-180798
Smole Ivan, Gabernik 8, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4026, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-180782
Sonjak Marjetka, Koroška cesta 40,
Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št.
4022. gnv-180800
Stermčnik Ivan, Bukovska vas 11,
Šentjanž pri Dravogradu, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6764.
gnp-181081
Sukič Anka, Liškova ulica 7, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A do

Št.

50km/h BGH, št. S1743059, reg. št. 37886.
gnv-180925
Škafar Danijel, Travniška ulica 12,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 15302, izdala UE
Lendava. gnx-181073
Škof Jani, Ločica ob Savinji 100,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1411823, izdala UE Žalec. gni-181113
Štrekelj Petra, Vranoviči 3/a, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12330, izdala UE Črnomelj. gno-181082
Tartara Alenka, Volfova 15, Domžale,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S001520890, reg. št. 27266, izdala UE
Domžale. gnf-181041
Trefalt Gregor, Drožanjska cesta 58,
Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S1547189,
reg. št. 13084. gne-181096
Tretjak Bojan, Tolsti vrh 64, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12426, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnp-181006
Urbas Anton, Šentvid pri Stični 38,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1141853, reg. št. 19699, izdala
UE Grosuplje. gnb-181120
Veličkovič Boštjan, Ulica Franja Malgaja
59, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, reg. št. 12814, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnq-180980
Vežnauer Uroš, Sp. Škoﬁje 124 E,
Škoﬁje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. SI
53341, reg. št. 47290. gno-180907
Vidmar Uroš, Otlica 71, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S75950, reg. št. 8289, izdala UE
Ajdovščina. gng-180815
Vilman Jana, Star Fužina 134,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1247111, reg. št. 26047, izdala UE
Radovljica. gnz-181121
Vinčec Štefan, Obrtniška ulica 10,
Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8230, izdala UE
Lendava. gnn-180833
Vodušek Rok, Steklarska ulica 9,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1544154, reg. št. 20987, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnf-181066
Vrabec Lidija, Stojnci 51, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1016950, izdala UE Ptuj. gne-180767
Vuk Alen, Na terasah 6, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
6754, izdala UE Izola. gno-181007
Zidar Nevenka, Letoviška pot 2, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 51716, reg. št. 2167, izdala UE
Koper. gnb-180770
Zupan Marija, Čemšenik 25, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1894922. gnw-180974
Zver Štefan, Mostje 89, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, reg. št. 5103, izdala UE
Lendava. gno-181057
Žagar Iztok, Viška cesta 56/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1987216, reg. št. 73312, izdala UE
Ljubljana. gno-180857
Žarn Roman, Vrhulje 4, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 14696.
gnx-181023
Žerjal Ivana Frančiška, Blažičeva 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 1945492, reg. št. 109760, izdala UE
Ljubljana. gnr-180854
Žerjal Martin, Blažičeva 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
482241, reg. št. 95390, izdala UE Ljubljana.
gnq-180855
Živec Tjaša, Vogrsko 64/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 47534, izdala UE Nova Gorica.
gnh-181014
Žvikart Drago, Zgornji Duplek 34/d,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGHF, št. S 1766258, reg. št.
19249, izdala UE Maribor. gnn-181058

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba, d.d. Koper, PE Celje, preklicuje veljavnost zavarovalnih polic – obrazce stroge evidence:
1-AO-2004 1477187, 1-AO-2004 1477188,
1-AO-2004 1477189, 1-AO2004 1477190.
Ob-5802/05
Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper
preklicuje veljavnost sledečih zavarovalnih
dokumentov: 1-AO-2003, št. 01295416,
1 kos, AA-PON-01, št. 00365901, 1 kos,
PV-2, št. 00025744, 1 kos. Ob-6224/05
Banovec Andrej, Kanižarica 5C,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 222425.
gnr-180754
Jerele Jožko, Dol. stara vas 3,
Škocjan, zavarovalno polico, št. 1020722.
gnu-180876
Jerše Jožica, Lipa 11/a, Struge,
zavarovalno polico, št. 1027279, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-180920
Jović Jagoda, Vrečkova 5, Kranj,
zavarovalno polico, št. 331174, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-180994
Kolar Andrejka, Mlakarjeva ulica 36,
Trzin, zavarovalno polico, št. 266487,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-181076
Pirh Milanka, Mišače 16, Kamna
Gorica, zavarovalno polico, št. AO 715855.
gnz-180896
Potočnik Simon, Depala vas 60,
Domžale, zavarovalno polico, št. 276732,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-180758
Pulko Darko, Abramičeva 12, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 690025, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-181004
Špegel Tomaž, Nova Cerkev 14A,
Nova Cerkev, zavarovalno polico, št.
593463, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnt-180752
Tratnik Martin, Andraž 107, Polzela,
zavarovalno polico, št. 688904, izdala
zavarovalnica slovenica d.d. gng-180890
Vinski Mirko, Cankarjeva 52, Metlika,
zavarovalno polico, št. 00101451794, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gns-180753

Spričevala
Antić Vesna, Maistrova ulica 10,
Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika SŠTD
v Ljubljani, izdano leta 1987 in 1988.
gni-181013
Berisa Indira, Kardeljev trg 2, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Miha Pintar
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Toledo, izdano leta 1989, izdano na ime
Bureković Indira. gnb-180820
Bocquillon Mitja Mikael, Setnikarjeva
ulica 7, Ljubljana, indeks, št. II/446, Srednje
ekonomske šole Ljubljana. gnt-180952
Brate Urša, Jamova cesta 59, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani, izdano
leta 2003. gnf-180866
Cerar Nada, Za ljubnico 21, Ljubno ob
Savinji, spričevalo o končani OŠ Ljubno ob
Savinji, izdano leta 1978. gnd-181018
Čebulj Katja, Suhadole 3, Komenda,
zaključno spričevalo Srednje, gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, št. 38,
izdano leta 1993, na ime Cajnkar Katja.
gnr-181079
Čevnik Gordana, Na Zelenici 8, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Center Celje, izdano leta 1995 in 1996.
gnc-180769
Čuš Marija, Gabrnik 31, Juršinci,
diplomo Poklicne kovinarske šole, izdana
leta 1980. gnq-181005
Dimc Jure, Zagrajskova 38, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro in strojne šole Kranj. gnl-180885
Djordjević Jorgovan, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Tone
Čufar. gni-180846
Doničar Tamara, Tomšičeva 10, Velenje,
spričevalo 3. letnika SUAŠ v Ljubljani,
izdano leta 1992. gnw-181128
Dovžan Janez, Cankarjeva cesta 25,
Tržič, spričevalo 4. letnika Srednje elektro
in strojne šole Kranj, izdano leta 1993.
gnc-180744
Džajić Belmira, Puče 59, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu rednje
pomorske šole – plovbni tehnik, izdano leta
2001. gnu-180851
Đurić Nataša, Cankarjeva 15, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Novi Gorici,
izdano leta 1997. gnm-180934
Ferlež Marjan, Polje, cesta VI/12,
Ljubljana-Polje, indeks, Srednješolski
center PTT. gno-180882
Furar Marjeta, Šmalčja vas 14, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Brežice, izdano leta 1993
in 1994. gne-181142
Gazvoda Nejc, Belokranjska cesta
21, Novo mesto, indeks, št. 44000436,
Akademija za gledališče, radio, ﬁlm in
televizijo. gns-181028
Golavšek Jurij, Podvin 225, Žalec,
spričevalo 4. in 5. letnika Poklicne in
tehniške šole za storitvene dejavnosti –
smer ekonosko komercialni tehnik, izdano
leta 2000 in 2001. gnx-180927
Gorenšek Andraž, Tiranova 6, 3202
Ljubečna, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole. gnc-181019
Grilj Peter, Vrtojba na Lokvi 23,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika
Šolkega centra Nova Gorica – Gimnazija,
izdano leta 2001. gnu-180751
Hajdu Slavica, Ljubljanska cesta
90, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Vida Janežič Poljane, izdano
leta 1978 in 1979. gnd-181068
Henigman Žarko, Drska 30, Novo mesto,
indeks, št. 07200233, FPVV. gnl-180910
Hočevar Martina, Laknerjeva ulica
6, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
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spričevalo 3. in 4. letnika Gimanzije Ledine
Ljubljana, izdano leta 1994 in 1995, izdano
na ime Vovko Martina. gnu-180776
Horvat Slavko, Obrež 70, Središče
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1980. gnr-181029
Horvat
Viljem,
Motvarjevci
10,
Prosenjakovci – Partosfalva, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1992. gnd-181093
Imenšek Otmar, Lackova 46A, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Delavske
univerze, izdano leta 1980. m-295
Jelovčan Klemen, Pot v Bitnje 63, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Iskara,
smer strojni tehnik v Kranju, izdano leta
1992. gny-180872
Jevnikar Mateja, Ulica bratov Učakar
36, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Veljka Vlahoviča v Ljubljani, izdano leta
1985. gni-180813
Kamenšek Dominik, Draženci 69,
Hajdina, spričevalo o končani OŠ Majšperk,
izdano leta 1971. gnh-180939
Kermel Mojca, Strmška ulica 10, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo Srednje
družboslovne šole v Mariboru, smer upravni
tehnik, leta 1986. m-304
Kirič Jožef, Pavlovci 10, Ormož,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole v Mariboru, izdano leta 1977. m-299
Kirn Primož, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, indeks, izdal LANDIS Ljubljana.
gnn-181108
Klemenčič Tadej, Ulica solidarnosti
5, Litija, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Šiška. gnf-180741
Kline Sonja, Straža na Gori 3A, Dramlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Celje – Center, izdano leta 1994, 1995.
gnk-180886
Kodrun Petra, Kajuhova 7, Šoštanj,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole – zdravstveni tehnik. gnb-181070
Kolarič Bernard, Pavlovski vrh 25,
Ivanjkovci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolski center Dušana Kvedra Ptuj,
srednja kovinarska, metarluška in kmetijska
šola Velka Vlahoviča, izdano leta 1989.
gnl-180864
Koželj Jana, Moste 54, Komenda,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
1987 in 1988, izdano na ime Hafner Jana.
gny-181097
Kralj Tomislav, Poljana 4, Prevalje,
spričevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem. gns-181003
Krel Miha, Smetanova 43, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ – tehniška
gimnazije, izdano leta 2003. m-296
Legat Nataša, Glavna cesta 45, Naklo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za trgovinsko dejavnost, izdano leta 1992.
gnq-180805
Lekše Marjetka, Cesta Kokrškega odreda
26, Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje šole
gostinske, turistične in ekonomske šole,
izdano leta 1992. gnd-180993
Lukič Nevenka, Ul. bratov Greifov
16, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomsko administrativne šole v
Mariboru, izdano leta 1979. m-298
Makarovič Leon, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, spričevalo 5. letnika Srednje

ekonomske in trgovske šole, izdano leta
2004. gnb-180995
Markovič Matej, Mezgovci 57B, Dornava,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole
Ptuj, izdano leta 1991. m-303
Marolt Leja, Cankarjeva ulica 46,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Uravno administrativne
šole Kranj, izdano leta 1981, izdano na ime
Mali Leja. gnc-181144
Mavrič Amadeus, Fram 48, Fram,
spričevalo OŠ na Ljudski univerzi, izdana
leta 1990. m-291
Merlak Blaž, Hotedršica 9B, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole Postojna. gnt-181027
Mezgec Dejan, Dane 89, Sežana,
spričevalo 8. razreda OŠ Srečka Kosovela
Sežana, izdano leta 1999. gnd-180968
Mezgec Lorena, Kampel 1G, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika SEDŠ Koper,
izdano leta 1984. gnx-180873
Mihelj Aleš, Opekarniška 35, Šempeter
pri Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu TŠC Branko Brelih Nova Gorica,
svtomehaniška šola, izdano leta 1983.
gne-180892
Mlakar Janez, Lancova vas 7, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole za voznike motornih vozil na Ježici,
izdano leta 1978. gnf-180991
Novak Brigita, Delavska ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1993
in 1994, izdano na ime Kalember Brigita.
gne-181017
Oprešnik Prodanović Alja, Kozlovičeva
ulica 19, Koper – Capodistria, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole v Celju, izdano leta 1998, izdano na
ime Oprešnik Alja. gnp-181131
Orel Primož, Stična 128, Ivančna Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1999. gnc-180919
Pahernik Helena, Uskoška 29, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Eknomske srednje šole v Mariboru,
izdano leta 1983. m-305
Pfeifer Jože, Medno 72, LjubljanaŠentvid, spričevalo 4. letnika Srednje
tehniške šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1975. gnb-181020
Pirš Marina, Gunceljska cesta 40,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1978, izdano na ime
Prešeren Marija. gnp-181035
Podhraški Robert, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1994. gnb-180845
Premelč Luka, Cesta Krimskega odreda
74, Vrhnika, spričevalo o zaključnem
izpitu in 3. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 1992 in 1993.
gnx-180848
Purkat Klara, Strahomer 48, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administartivne šole v Novi Gorici, izdano
leta 1983, izdano na ime Pregelj Klara.
gnf-180791
Radovanovič Mateja, Limbuška 130,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1994. m-300
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Rat Elizabeta, Borova vas 31, Maribor,
spričevalo 3. letnika SŠFZ v Ljubljani,
izdano leta 1993. gnp-180956
Reven Franja, Dobravšce 4, Škofja
Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole,
izdano leta 1998 in 1999. gnx-180773
Sašek Aleš, Dolenje Mokro polje 1A,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Izobraževalnega
centra, Srednje policijske šole, izdano leta
2000. gnm-180884
Senekovič Boris, Lesjakova ulica
8, Maribor, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole
Maribor, izdano leta 1982. m-293
Spindler
Matej,
Levstikova
20,
Slovenska Bistrica, diplomo Fakultete za
organizacijske vede v Kranju, izdana leta
1996. gny-180797
Šerjak Darko, Peruzzijeva ulica 80,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1978. gne-180867
Škrinjar Marta, Savci 73, Sveti Tomaž,
spričevalo 3. letnika Srednje kmatijske šole
Ptuj – smer kmetijski tehnik, izdano leta
1989. m-294
Tomić Ivica, Staneta Severja 11, Maribor,
diplomo Fakultete za socio. politične vede
in novinarstvo v Ljubljani, izdana leta 1984.
m-292
Trobec Darko, Gabrje 67, Ljubljana,
diplomo Šolskega centra v Celju – VSŠ,
izdana leta 2003. gnr-180983
Trtnik Vera, Cesta 13. junija 29,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Boris Kidrič Ljubljana, izdano leta 1980,
izdano na ime Svetek Vera. gns-180928
Turk Rok, Pristavlja vas 9, Šentvid pri
Stični, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2004. gnz-180771
Urbančič Loredana, Knobleharjeva ulica
18, Ljubljana, indeks, št. 21005545, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani leto
izdaje 1987. gns-180778
Vodišek Ivan, Vodiško 11, Rimske
Toplice, diplomo SKSMŠ Štore, št 1005,
izdana leta 1990. gnn-181012
Zabot Katica, Kampel 43, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1980 in 1981, izdano na ime Petrak Katica.
gnn-180883
Završki Viktorija, Sv. Florijan 82,
Rogaška Slatina, spričevalo 3. letnika
Srednje vrtnarske šole, izdano na ime
Kropec Viktorija. gnr-180779
Zec Mirjana, Ob žici 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1993. gnw-181024
Zima Marjetka, Dovje 12, Mojstrana,
diplomo Srednje trgovske šole Kranj – kom.
tehnik. gnu-181001
Zupančič Simona, Preglov trg 13,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Boris Kidrič Ljubljana,
izdano leta 1982 in 1983, izdano na ime
Omahen Simona. gng-181040
Žnider Aljaž, Poljane 10B, Hoče,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor – smer tehniška gimnazija, izdano
leta 2003. m-301

Št.

Ostali preklici
Altbauer Bojan, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-180909
AVTOPREVOZNIŠTVO KOREN JOŽE
s.p., STRANSKA VAS 78, Žužemberk,
dovolilnnico za Srbijo, št. D 148759, 000514
za kamionske prevoze pod oznako 891 za
leto 2003. gnq-180780
Benčina Matej, Višnje 23/c, Col, vozno
karto, št. 421, izdal Avrigo d.d.Nova Gorica.
gnx-180998
Bojc Alenka, Lončarska 35, Dolenja vas,
študentsko izkaznico, št. 21030048, izdala
FDV v Ljubljani. gng-180865
Butole Jožefa, Skorba 64, Hajdina,
delovna knjižica – izdana na Berlak Jožefa.
gni-180888
Cebin Mitja, Prešernova 26, Kočevje,
orožni list, št. 19122. gnj-181037
Cerar Boštjan, Valvazorjeva 4/a,
Domžale, delovno knjižico. gng-180790
Čokan Marko, Loke 4, Mozirje, potrdilo
o opravljenem tečaju za varno delo s
traktorskimi priključki, izdano leta 1998.
gnz-180996
Dimnik Franc, Jarše 34, Ljubljana,
licenco.št. 1606 za vozilo Mercedes Benz,
tip 814, reg. št. LJ Z7-507, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. gnx-180923
Doničar Tamara, Tomšičeva 10, Velenje,
delovno knjižico. gnw-181124
Đorđić Dejan, Groharjeva 14, Kamnik,
vozno karto, št. 420397. gnv-181000
Đulinac
Gordana,
Lukovica
48,
Lukovica, vozno karto, št. F 440054, izdal
Kam bus. gno-181136
Galič Irena, Brezje pri Bojsnem 2,
Globoko, delovno knjižico. gnn-181008
Gorenšek Petra, Vezna pot 1, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41960033,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnz-181021
Gregorič Gašper, Ob parku 6, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 541, izdal Certus.
m-297
Grilj Marko, Rozmanova 33, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. gnt-181002
Jambrošić Robert, Makucova ulica
21, Ljubljana, preklic delovne knjižice,
objavljeno v Ur. l. RS, št. 32/2004.
gnz-180796
Jerman Tine, Sivkina ulica 10, Vrhnika,
vozno karto, št. 005/23, na relaciji Vipava
– Postojna. gny-180997
Klemenčič Mojca, Zariška 26, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 71001104,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gne-180742
Kociper
Terezija,
Mihalovci
17,
Ivanjkovci, delovno knjižico. gnh-180889
Kokol robi, Vurberg 138, Spodnji Duplek,
vozno karto, št. 2091, izdal Certus. m-302
Kovačič
Nina,
Drensko
rebro
2/b, Lesično, študentsko izkaznico, št.
31230100, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gno-180982
Kozjek Sebastijan, Trboje 27, Kranj,
delovno knjižico. gne-180992
Kranjec Boštjan, Gerbičeva ulica
40, Cerknica, študentsko izkaznico, št.
20980664, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnp-180781
Lestan Dušan, Miren 72A, Miren,
delovno knjižico. gnv-180750
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Ljubi Matic, Pernetova 4, Radomlje,
vozno karto, št. 490038. gny-180897
Mastnak Alojz s.p., Avtoprevoznik,
Perovec 11/a, Slovenske Konjice, licenco,št.
000865 za vozilo Mercedes Benz reg. št.
CE 56-91J. gns-181078
Medved Anton s.p., Pleterje 75, Lovrenc
na Dravskem polju, dovolilnicoza prevoz
tovorov iz Avstrije na Hrvaško in obratno,
št. 5654. gnt-181077
Mešiček Vladimir, Blanca 26, Blanca,
izkaznico vojnega veterana, št. 024118.
gni-181038
Mihelj Aleš, Opekarniška 35, Šempeter
pri Gorici, delovno knjižico. gnj-180887
Mikolič Rok, Černetova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-180743
Mlakar Meta, Brdo 65, Bovec, študentsko
izkaznico, št. 26202820, izdala fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnc-180844
Mlakar Sebastijan s.p., Ingoličeva 11,
Slovenska Bistrica, izvod nacionalne
licence, št. 5610za vozilo z reg. št. MB
V5-555 in izvod nacionalne licence743 za
vozilo z reg. št. MB V5 -555. gnz-180871
Močnik Andrejka, Vojkova ulica 15,
Cerkno, študentsko izkaznico, št. 41980154,
izdala Medicinska fakulteta. gnh-180893
Mustar Katarina, Kompolje 73, VidemDobrepolje, študentsko izkaznico, št. 27234
– Izdano na Rogelj Katarina, izdala Visoka
upravna šola. gnh-180793
Nahtigal Anton, Lož, Cesta 19. oktobra
38, Stari trg pri Ložu, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1063401.
gnz-180946
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu za tovorno vozilo,
št. GE000363/02279, reg. št. KK S6-699.
gnn-180783
Ogrinc Herman, Na griču 3, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5996/94. gnc-181119
Osredkar Marko, Črni Vrh 2, Polhov
Gradec, delovno knjižico. gnl-181089
Pekolj Nina, Kandijska cesta 45, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 30013018,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. gnd-181118
Pikl Tamara, Goliče 14/l, Laze v Tuhinju,
vozno karto, št. 420171. gnw-180999
Pirtovšek Stanislav, Podgorje 18, Velenje,
7 delnic KSK – Velenje št. 000981-000987.
gnp-180931
Placet Jože, Vomerjeva ulica 1, Muta,
orožni list, št. 21669, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnj-181112
Pogačar Vilko, mošnje 10A, Radovljica,
delovno knjižico. gnf-180891
Polko Franc, Šmarješke toplice 12,
Šmarješke Toplice, delovno knjižico.
gnc-180869
Prajner Mirko, Šprinc 26, Ljutomer,
delovno knjižico. gnb-180870
Predan Špela, Športna ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-180860
Recek Marko, Nuskova 63, Rogašovci,
vozno karto, št. 750. gng-180990
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službene izkaznice delavcev Bertok Damjana, zap. št. 541,
izdano dne 2. 4. 2002, Pavlič Draga, zap. št.
651, izdano dne 2. 4. 2002, Ugrin Alda, zap.
št. 700, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-5812/05
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Resman Jelka, Šuštarjeva 35, Trbovlje,
delovno knjižico, izdana na ime Krapše
Jelislava. gnm-181009
Sukič Anka, Liškova ulica 7, Murska
Sobota,
študentsko
izkaznico,
št.
19403619, izdala Ekonomska fakulteta.
gny-180926
Šinkovec Leopold, Češnjice 6, Domžale,
delovno knjižico. gne-180792
Štajdohar Srečko, Marentičeva ulica
4, Črnomelj, delovno knjižico, ser. št. C
970246, reg. št. 5566. gnj-181062
Tepeš
Miran,
Stanežiče
85,
Ljubljana-Šentvid, vpisni list za čoln, št.
01-03-1259/1-2003. gnu-180901
Tokić Amir, Prežihova 17, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 18010675, izdala
Filozofska fakulteta. gno-181061
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Urh Arne, Žaucerjeva 24, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Ljubljana. gni-180938
Vajt Ana, Pameče 27, Slovenj Gradec,
študentsko izkaznico, št. 21017658, izdala
FDV. gnn-181137
Vegrojc Jasa, Savinjska cesta 10, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 20201301, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnd-180772
VERNAR VTC d.o.o., Ljubljanska c.24a,
Kranj, polico za zavarovanje avtomobilske
odgovornosti, št. 683857, izdala Slovenica.
gnv-181075
Viler monica, Seča 96, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnw-180749
Vrabec Dragica, Staretova ulica 25,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objavljeno
v Ur. l. RS, št. 32/2004. gnb-180795

Vukojević Željko s.p., Pot v Zeleni gaj
25A, Ljubljana, izvod nacionalne licence za
odjavljeno vozilo MAN AM 362 H, z reg. št.
LJ Y7-585. gnv-180775
Wemicom
d.o.o.,
Zaloška
153,
Ljubljana, izvod licence za vozilo Peugeot
307 2,0, z reg. št. KR-54-49R, izdano dne
23. 12. 2004, izdala GZS. gnq-180880
Zabukovec Tina, Na pesek 46,
Sodražica, vozno karto, št. 5212, izdal
Integral Kočevje. gnw-181074
Žitko Mojca, Kozlovičeva ulica 29,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 21030792, izdala FDV. gnp-180935
Župan
Sabina,
Veliki
ban
1,
Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
19384301, izdala Ekonomska fakulteta.
gnl-181139

VSEBINA

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

1681
1681

Druge objave

1767

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago

1682
1682
1682
1682
1684
1685
1685
1709
1717

Objave po Zakonu o političnih strankah

1770

Evidenca statutov sindikatov

1770

Odločbe in sklepi po ZPOmK

1770

Mednarodni razpisi

1739

Javni razpisi

1740

1726
1726
1727
1729
1729
1729
1735
1736
1736
1736

Javne dražbe

1753

Razpisi delovnih mest

1754

Objave po 64. členu Zakona o medijih

1771

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

1772
1772
1773

Zavarovanja

1774

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1775
1775
1780
1780
1781
1781
1781

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

1781
1781

Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

1784
1784
1784
1784
1786
1787
1787
1789
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PRIPOROČAMO
DR. LJUBO BAVCON · DR. ALENKA ŠELIH
DR. KATJA FILIPČIČ, DR. VID JAKULIN, DR. DAMJAN KOROŠEC

Kazensko pravo
SPLOŠNI DEL

Z ALOŽBA

Izšla je težko pričakovana četrta izdaja učbenika za splošni del kazenskega prava.
Kakor je v recenziji zapisal dr. Zvonko Fišer, knjiga nedvomno vsebuje vse tiste
sestavine, ki so tipične in obenem nujne za ta učbenik.
Po eni strani ostaja trdno zasidran v preverjenih in nespornih spoznanjih,
do katerih je prišla teorija kazenskega prava. Po drugi strani pa je knjiga tudi
koristen vir temeljnih znanj za praktike kazenskega prava. V majhni državi,
poudarja dr. Fišer, v kateri bi zaokrožene tekste s tega zahtevnega pravnega
področja lahko prešteli na prste, je to še kako pomembna funkcija. Boj kritičnemu
bralcu, ki se zaveda, da je za vsem zapisanim gora prav tako pomembnih
spoznanj v tuji in domači penalistični literaturi, a nič manj hudih zmot in stranpoti
ter, žal, celo zlorab kazenskega prava, bo knjiga z obsežnim seznamom literature
tudi koristna prva usmeritev za nadaljnje poglabljanje poznavanja kazenskega
materialnega prava.
Zaslužna profesorja dr. Ljubo Bavcon in dr. Alenka Šelih sta k pripravi te izdaje
knjige pritegnila mlajše sodelavce, prav tako univerzitetne učitelje kazenskega
prava na ljubljanski Pravni fakulteti. Knjiga formata 16,5 × 23,5 cm obsega
621 strani.
–
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PRIPOROČAMO

dr. Darko Maver in soavtorji

Kriminalistika
uvod · taktika · tehnika

Profesor kriminalistike dr. Darko Maver je zbral 15 soavtorjev, strokovnjakov
za posamezna področja kriminalistične taktike in tehnike. Nastala je knjiga,
kakršna v slovenskem prostoru še ni bila izdana.
Poleg teorije kriminalistike, zgodovine in drugih klasičnih znanj je knjiga tudi
pravi leksikon o novih taktikah in tehnikah pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj.
Podrobno razloži postopek ugotavljanja DNK, strokovno se ukvarja
z drugimi sledmi, kot je npr. odtis obuvala v znanem celjskem procesu, in drugimi
kriminalističnimi metodami in tehnikami.
Zato ni le dragoceno študijsko gradivo za bodoče pravnike in diplomante
policijske fakultete, temveč tudi dragocen priročnik za sodnike kazenskega prava,
tožilce in odvetnike, ki odigrajo vsak svojo vlogo v posameznem kazenskem
postopku.
Knjiga formata 16,5 x 23,5 cm obsega 620 strani s številnimi barvnimi
fotografijami, skicami in grafi. Ne nazadnje pa so v knjigi, kot je sedaj moderno,
na koncu vsakega poglavja tudi vprašanja za razmislek, na katera bodo morali
odgovarjati študentje, če bodo želeli opraviti izpit iz kriminalistike.
Z ALOŽBA

–
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