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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 1714-06/430-116/2005/7

Ob-22657/05

Popravek
V objavi predhodnega javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo tehnične opreme, št. 430-116/2005, številka dopisa
1714-06-430-116/2005/3,
Ob-21269/05,
se spremeni točka VI.2) in priloga B, ki se
glasi:
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; Schengenski izvedbeni načrt – PSF
0525, PSF - 0524.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava detektorjev
eksploziva in narkotikov; podrobnejši opis
in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
115,200.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
26. 8. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava detektorjev
radioaktivnosti; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
96,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
26. 8. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava endoskopov,
ogledal na teleskopski palici, detektorjev
CO2, ročnih detektorjev kovin; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
124,800.000 SIT.
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4) Predvideni datum začetka: postopka:
26. 8. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava ročnih svetilk, mikroskopov, daljnogledov, daljnogledov s stabilizatorjem, naprav za nočno opazovanje; podrobnejši opis in količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
98,360.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
26. 8. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava čelad za helikopter, očal za nočno letenje; podrobnejši
opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumetnaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
18,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
26. 8. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Vrsta in obseg: dobava digitalnih
fotoaparatov; podrobnejši opis in količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
4,320.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
26. 8. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-22508/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-43-36, faks +386/1/291-48-33,
elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup kolesnih dvojic 25T
s termično močno obremenljivimi kolesi za
tovorne vagone.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.14.00-6, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: x008-2 x016-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
300 kpl. kolesne dvojice 25T s termično
močno obremenljivimi kolesi za tovor-
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ne vagone. Ocenjena vrednost naročila je
294,840.000 SIT z DDV.
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: 12. 8. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-22509/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-43-36, faks +386/1/291-48-33,
elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup monoblok koles
Ø920 mm – toplotno močno obremenljivih
za tovorne in potniške vagone.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.11.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: 2100
kosov monoblok koles Ø 920 mm – toplotno močno obremenljivih za tovorne in
potniške vagone. Ocenjena vrednost naročila je 364,800.000 SIT z DDV.
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: 12. 8. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Gradnje
Št. 110-1/05
Ob-22587/05
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: Milan Ferjan, univ. dipl. inž.
grad., AC Projekt 3: Gorenjska–Ljubljana,
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Mlekarska ul. 13, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-88-06, faks 04/280-88-09, elektronska pošta: Milan.Ferjan@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba del na trasi avtoceste
Vrba–Peračica (Kohezijski sklad EU).
II.2) Kraj izvedbe: Vrba-Peračica.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvedba del
na trasi avtoceste Vrba–Peračica, ki obsega:
– sklop 1: trasa kot štiripasovna cesta z
izvennivojskimi križanji, odstavnimi pasovi
in vmesnim ločilnim pasom (izvedene bodo
vse potrebne deviacije cest in poti), odvodnjavanje avtoceste bo izvedeno z zajemom
vseh voda s cestnih površin preko jarkov
in vodotesne kanalizacije do zadrževalnikov bazenov, lovil-cev olj ter ponikovalnic.
predvidenih je 30 zemeljskih zadrževalnih
bazenov; protihrupni ukrepi (ograje in nasipi) v skupni dolžini več kot 4 kilometre;
v sklopu izgradnje bodo izvedena tudi vsa
dela na komunalnih prestavit-vah, vodovodu, kanalizaciji, elektroenergetskih napravah, telekomunikacijskem omrežju in
plinovodu kakor tudi potrebna dela pri vodnogospodarskih ureditvah (Blatnica, Zgoša, Dobruša); oprema cest(sistem klic v sili,
razsvetljava priključkov, ustrezno vertikalno
in horizontalno prometno signalizacijo); priključki (Lesce, Radovljica, Brezje) – priključek Radovljica bo vseboval tudi obojestranski bencinski servis Radovljica (kraki
priključka bodo podaljšani in združeni z
uvozi in izvozi priključka in bencinskega
servisa). Obojestranski bencinski servis je
projektiran s poudarjeno turistično funkcijo
in prepovedjo dovoza tovornim vozilom; 9
podvozov, 2 nadvoza in 1 podhod; zemeljska dela;
– sklop 2: objekt: viadukt Zgoša v dolžini
188,8 m oziroma 164,8 m;
– sklop 3: objekt: viadukt Dobruša v dolžini 354 m oziroma 346 m.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV
(če so znani): med 18.700,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 1. 8. 2005,
– gradnje 1. 12. 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
dela se bodo ﬁnancirala iz lastnih sredstev
investitorja DARS, obveznic DARS d.d. in iz
Kohezijskega sklada EU.
II.9) Drugi podatki: objava javnega razpisa za oddajo javnega naročila je predvidena
v avgustu 2005; gradnja se bo predvidoma
pričela v decembru 2005. Rok za izvedbo
del bo predvidoma v 32 mesecih. Dela se
bodo oddala po sklopih.
Sklop št. 01
2) Vrsta in obseg: sklop 1: trasa kot štiripasovna cesta z izvennivojskimi križanji,
odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom (izvedene bodo vse potrebne deviacije
cest in poti), odvodnjavanje avtoceste bo
izvedeno z zajemom vseh voda s cestnih
površin preko jarkov in vodotesne kanalizacije do zadrževalnikov bazenov, lovilcev
olj ter ponikovalnic. Predvidenih je 30 zemeljskih zadrževalnih bazenov; protihrupni
ukrepi (ograje in nasipi) v skupni dolžini več
kot 4 kilometre; v sklopu izgradnje bodo
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izvedena tudi vsa dela na komunalnih prestavitvah, vodovodu, kanalizaciji, elektroenergetskih napravah, telekomunikacijskem
omrežju in plinovodu kakor tudi potrebna
dela pri vodnogospodarskih ureditvah (Blatnica, Zgoša, Dobruša); oprema cest (sistem
klic v sili, razsvetljava priključkov, ustrezno
vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo); priključki (Lesce, Radovljica, Brezje) – priključek Radovljica bo vseboval tudi
obojestranski bencinski servis Radovljica
(kraki priključka bodo podaljšani in združeni
z uvozi in izvozi priključka in bencinskega
servisa). Obojestranski bencinski servis je
projektiran s poudarjeno turistično funkcijo
in prepovedjo dovoza tovornim vozilom; 9
podvozov, 2 nadvoza in 1 podhod; zemeljska dela.
Sklop št. 02
2) Vrsta in obseg: sklop 2: objekt: viadukt
Zgoša v dolžini 188,8 m oziroma 164,8 m.
Sklop št. 03
2) Vrsta in obseg: sklop 3: objekt: viadukt
Dobruša v dolžini 354 m oziroma 346 m.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00347.
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: da; iz Kohezijskega sklada.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Št. 440-037-120/05

Ob-22320/05

Popravek
Popravek v javnem razpisu za nabavo
po odprtem postopku skupine genetika, serumi, gojišča, plastika in potrošni material,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 74 z
dne 5. 8. 2005, Ob-21858/05, se popravi
naslednja točka:
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitve dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 9. 2005.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št.: 01100-6030926242, sklic 803, odprt pri
UJP.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 404-08-159/2005-43

Ob-22511/05

Popravek
V javnem naročilu MORS 154/2005-ODP
– nakup osebne varovalne opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69 z dne
22. 7. 2005, Ob-20633/05, se spremenita
naslednji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 25. 8. 2005 ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

Št. 433-01-13/2005/23

Ob-22571/05

Popravek
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, na podlagi petega odstavka
25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 36/04), objavlja popravek Obvestila o javnem naročilu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za izdelavo in
dobavo tobačnih znamk, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-17736/05.
Spremenijo se naslednje točke tako, da
popravljene glasijo:
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo za izdelavo in dobavo tobačnih znamk
je mogoče dobiti na spletni strani Ministrstva
za ﬁnance http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm ali jo dvigniti na naslovu naročnika vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
Tehnična speciﬁkacija tobačnih znamk (dokument: 7. Vrsta in opis blaga, ki je predmet
javnega naročila) je označena s stopnjo tajnosti »interno«, zato je za prevzem speciﬁkacije potrebno izpolniti Obrazec za dvig
tehničnih speciﬁkacij, ki je na voljo na spletni
strani ministrstva poleg razpisne dokumentacije. Tehnično speciﬁkacijo je možno dvigniti le osebno z izpolnjenim obrazcem.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 8. 2005 do
11.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za ﬁnance, Prežihova 4, Ljubljana.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 430-216/2005

Ob-22614/05

Popravek
V javnem naročilu za dobavo in montažo
pisarniške in arhivske opreme ter usmerjevalnega označevanja v UE Izola, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-22213/05, se popravijo naslednje
točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje do 15. 11. 2005 (od oddaje
naročila).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
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likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora izkazati najmanj tri
kvalitetno in pravočasno opravljene dobave
in montaže v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora za dobavljeno opremo
nuditi 60 oziroma 24 mesečni garancijski
rok;
7. ponudnik mora izkazati, da vgrajena
iverica ustreza razredu E1 in da je vsa oprema izdelana iz takega materiala, ki ustreza
čim višjim požarno varstvenim standardom
in ne vsebuje škodljivih nevarnih snovi, ki bi
se sproščale po prostoru;
8. ponudnik mora izkazati, da delovni
stoli zagotavljajo za direktorske stole dodatno ergonomsko udobje, ostali pisarniški
stoli pa osnovno ergonomsko obliko.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam opravljenih del v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, z
zneskom, datumom in nazivom končnega
naročnika (priložen obrazec), vključno z
dokazilom v obliki potrdila-izjave (priložen
obrazec), izdanega s strani končnega naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
Potrjen obrazec izjave ponudnika, da za
dobavljeno opremo nudi 60 oziroma 24 mesečni garancijski rok.
Potrjen obrazec izjave ponudnika, da
vgrajena iverica ustreza razredu E1 in da je
vsa oprema izdelana iz takega materiala, ki
ustreza čim višjim požarno varstvenim standardom in ne vsebuje škodljivih nevarnih
snovi, ki bi se sproščale po prostoru.
Potrjen obrazec izjave ponudnika, da delovni stoli zagotavljajo za direktorske stole
dodatno ergonomsko udobje, ostali pisarniški stoli pa osnovno ergonomsko obliko.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-22712/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo vozil po posameznih sklopih za potrebe državnih organov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76
z dne 12. 8. 2005, Ob-22180/05 in v glasilu
Evropskih skupnosti št.: 2005/S 155-154871
z dne 12. 8. 2005, je v oddelku II.1.9) v kratkih opisih sklopov zaradi strojepisne napake
pomotoma prostornina motorjev označena
v m3. Pravilno je ccm3. Prosimo, da se enote, ki so bile objavljene kot m3 pravilno berejo kot ccm3.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 404-08-343/2005-2
Ob-22510/05
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, 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.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, 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 293/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tkanina – puščavski tisk po sklopih:
1. sklop – tkanina za vrhnja oblačila,
2. sklop – tkanina za poletno uniformo,
3. sklop – tkanina – nepremočljiva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave 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:
1. sklop – tkanina za vrhnja oblačila –
13.000 m,
2. sklop – tkanina za poletno uniformo
– 18.000 m,
3. sklop – tkanina – nepremočljiva –
3.000 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od decembra 2005 do februarja
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 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 lastna izjava (pod kazensko
in materialno odgovornostjo) v skladu s
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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:
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.
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
30 dni čez trajanje pogodbe, kolikor bo s
ponudnikom sklenjena pogodba;
4. da ima priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15
dni na dan odpiranja ponudb, 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 za sklop, na katerega daje
ponudbo;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
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– da ima priložen in podpisan ter žigosan
vzorec pogodbe;
– da ima priložen zahtevani vzorec in
tehnične podatke – laboratorijsko analizo,
skladno s standardom za sklop, za katerega
daje ponudbo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno – 60 točk. Ponudnik z najnižjim
predračunom prejme 50 točk, ostali pa sorazmerno manjše število točk, glede na ponujeni predračun;
– oceno zahtevanega vzorca – 40 točk.
Možni ocene za vzorec sta 1,0 in 0,2. Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži s
točkami za vzorec in tako dobi končno število točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje število točk kot vsoto vseh
meril za posamezen sklop javnega razpisa.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-343/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 19. 9. 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 293/05-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 19. 9. 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: 20. 9. 2005
ob 10. 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
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času objave javnega razpisa pa do datuma
oddaje ponudb na ta javni razpis.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22392/05
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 Horvat, 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:
nakup aplikacije za vzdrževanje centralnih registrov Pošte Slovenije in izdelava
vmesnikov do obstoječega sistema Pošte Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
aplikacije za vzdrževanje centralnih registrov Pošte Slovenije in izdelava vmesnikov
do obstoječega sistema Pošte Slovenije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa;
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi 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;
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo;
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
– 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena programska oprema mora
popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam
naročnika; ponudnik mora priložiti izjavo o
izpolnjevanju tehničnih zahtev, v kateri se
mora materialno in kazensko obvezati, da
ponujeno blago oziroma storitve popolnoma
ustrezajo tehničnim zahtevam;
– ponudnik mora biti registriran za razvoj
programskih izdelkov;
– kolikor je ponudnik na področju, ki je
predmet naročila, ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Slovenije, mora le-to dokazati z ustrezno izjavo proizvajalca;
– ponudnik mora biti proizvajalec ali pa
zastopnik za prodajo in implementacijo vsaj
enega ERP sistema, ki je po svoji naravnanosti namenjen uporabi v srednjih in velikih
podjetjih (v ta razred sodijo podjetja z več
kot 50 hkratnimi uporabniki ERP sistema);
– ponudnik mora imeti vsaj 15 zaposlenih z univerzitetno izobrazbo (naziv univ.
dipl. inž.) tehnične, računalniške ali matematične smeri;
– ponudnik mora imeti zaposlenih najmanj 8 programerjev – razvijalcev za izgradnjo internetnih aplikacij v tehnologijah
Microsoft ASP ter ASP.NET;
– ponudnik mora imeti zaposlenega najmanj 1 strokovnjaka, ki je ustrezno izšolan za implementacijo sistemov z Microsoft
Biztalk strežnikom. Strokovnjak mora imeti
praktične izkušnje pri izgradnji sistemov z
Microsoft Biztalk strežnikom 2002 ali 2004.
Kot dokazilo mora ponudnik priložiti ustrezno referenčno izjavo, potrjeno s strani vsaj
enega naročnika;
– ponudnik mora imeti zaposlena najmanj 2 tehnologa – arhitekta, ki imata
ustrezna strokovna in praktična znanja s
področja postavitve in implementacije ERP
sistemov v velika in srednja podjetja. Kot
ustrezne bomo šteli kadre, ki so vsebinsko
sodelovali pri vsaj dveh postavitvah oziroma implementacijah ERP sistema v velika
ali srednja podjetja v Sloveniji. Kot dokazilo
mora ponudnik priložiti ustrezno referenčno
izjavo, potrjeno s strani vsaj dveh naročnikov;
– ponudnik mora imeti izkušnje na področju e-poslovanja ter sklopljenosti e-poslovanja s standardnimi deli poslovnega informacijskega sistema. Tako mora ponudnik
vsaj v enem primeru sodelovati pri izgradnji
podobne rešitve, ki združuje zasnovo e-poslovanja, elektronsko tvorbo in izmenjavo
dokumentov, s klasičnimi deli informacijskega sistema – ERP sistemom. Kot dokazilo
mora ponudnik priložiti ustrezno referenčno
izjavo, potrjeno s strani vsaj enega naročnika;
– ponudnik mora imeti izkušnje na področju integracije ter vzpostavitve ERP sistemov v srednja in velika podjetja. Ponudnik
mora imeti praktične izkušnje in sodelovati
najmanj pri 1 projektu vzpostavitve oziroma
implementacije ERP sistemov v srednja ali
velika podjetja. Kot dokazilo mora ponudnik
priložiti ustrezno referenčno izjavo, potrjeno
s strani naročnika;
– ponudnik mora dobaviti celotno aplikacijo z vsemi komponentami. Prav tako mora
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naročniku predati izvorno kodo aplikacije ter
programerske speciﬁkacije, pri čemer s tem
avtorske pravice do izvorne kode ne preidejo na naročnika; – izjava ponudnika;
– ponudnik mora ponudbi priložiti tehnično zasnovo sistema z opisom uporabljenih
tehnologij in ključnih mehanizmov;
– ponudnik mora k ponudbi priložiti predlagan podatkovni model, v katerem mora zajeti vse atribute zahtevanih entitet in izjavo,
v kateri se strinja, da bo podatkovni model
prilagodil željam naročnika in bo aplikacijo
zgradil na s strani naročnika potrjenem podatkovnem modelu.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno: 75%,
2. reference – implementacija ERP sistemov: 20%,
3. reference – implementacija Biztalk
strežnikov: 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 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: 26. 9. 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 6. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 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: 11. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila, dobavljal blago najmanj
eni organizaciji. Ponudnik mora seznamu
priložiti original ali kopijo pisnega potrdila
navedenih naročnikov;
2. da bo dobavljal blago na dogovorjen
kraj naročnika v roku 48 ur od prejetega pisnega naročila naročnika FCO razloženo, v
izjemnih primerih pa tudi v krajšem roku;
3. da bo ponudnik dobavljal blago skladno s speciﬁkacijami naročnika;
4. da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe);
5. da je ponujeni predmet javnega naročila skladen s predpisi o kakovosti po veljavni zakonodaji Republike Slovenije in EU
ter da ima ponudnik organizirano službo za
kontrolo kakovosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. lastna izjava »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z našim poslovanjem in nam ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
podkupovanja in nismo bili obsojeni za to
kaznivo dejanje.«;
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
6. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
7. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke (OBR-I/5).
III.2.1.2) Ekonomske, ﬁnančne in tehnične sposobnosti sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
2. izjava o dobavljanju blaga najmanj eni
organizaciji (OBR-I/6);
3. izjava o plačilnih pogojih (OBR-I/7);
4. izjava o zagotavljanju dobave blaga in
dobavnem roku (OBR-I/8);
5. izjava o zagotavljanju dobave blaga
skladno s speciﬁkacijami naročnika (OBRI/9);
6. izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-I/10);
7. izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga (OBR-I/11) in
8. izjava o kakovosti (OBR-I/12).

Št. 230-1/05-3
Ob-22456/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca«
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet JN: Renato Gomišček (05/330-14-56),
Dušan Magajne (05/330-14-80), za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl.
ekon. (05/330-15-60), za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/330-15-80), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova
Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”utekočinjen naftni plin”
(št.: 230-1/05).

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava tehničnega materiala za naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica »Dr.
Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.21.00.00-2, 23.21.11.10-0.
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 razpisa je dobava blaga:
– plin propan–butan (šifra: 294496)
(~10.000 l),
– plin propan (šifra 293741) (~50.000 l)
v predvideni letni količini 60.000 litrov
za celoten predmet naročila FCO Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova
Gorica, Oddelek za invalidno mladino Stara
Gora, Liskur 23, Rožna dolina, 5000 Nova
Gorica; dobava med 9. in 12. uro, iztočeno v
2 rezervoarja po 5 m³, last naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006 in/ali konec
31. 1. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
A) Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok

Stran

Stran

6246 /

Št.

78 / 19. 8. 2005

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5, največ 20.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 30. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica
Št. 024/2005
Ob-22483/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-73-61, faks 01/231-26-67, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: PE IC PC-18-009/05-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup namizne računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika, območne
enote naročnika po Sloveniji.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 30231000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 1 (osebni
računalniki).
3) Obseg ali količina:
1.1. osebni računalniki 270,
1.2. port replikator za notesnik Dell Latitude D 505 1.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 2 (ekrani).
3) Obseg ali količina:
2.1 monitorji LCD 19 palčni 170,
2.2 monitorji LCD 21 palčni 25.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 3 (hitri linijski
tiskalniki).
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3) Obseg ali količina:
3.1 hitri linijski tiskalnik 9.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 4 (laserski
tiskalniki).
3) Obseg ali količina:
4.1 laserski tiskalniki črno-beli A4 40,
4.2 mrežni laserski tiskalnik A4 20,
4.3 laserski tiskalnik A4 z dvema vhodnima predaloma 6,
4.4 barvni mrežni laserski tiskalnik A4 1,
4.5 barvni laserski tiskalnik A4 3.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 5 (dodatna
oprema).
3) Obseg ali količina:
5.1 USB 2.0 drive 1GB 133,
5.2 USB optične miške 200,
5.3 optični skenerji 12,
5.4 zunanji USB čitalnik spominskih kartic 15,
5.5 Ultrium LTO 2 kasete 20,
5.6 Ultrium LTO 2 čistilne kasete 30.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 6 (projektorji).
3) Obseg ali količina:
6.1 LCD projektorji 13.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 7 (Microsoft
licence).
3) Obseg ali količina:
7.1 Licence CAL za Microsoft Windows
2003 Server 250,
7.2 Licence Microsoft Ofﬁce Professional 250,
7.3 Licence CAL za Microsoft Systems
Management Server 1200,
7.4 Licence Microsoft Project 30,
7.5 Licence Microsoft Visio Standard
33.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 8 (McAfee
programska oprema).
3) Obseg ali količina:
8.1 pretvorba obstoječih licenc VSE v
AVD 1001,
8.2 dokup novih licenc AVD z 1-letnim
vzdrževanjem 199,
8.2 vzdrževanje AVD za dodatno 1 leto
1200,
8.3 nakup novih licenc Anti-Spyware z
1-letnim vzdrževanjem 1200,
8.4 vzdrževanje Anti-Spyware za dodatno 1 leto 1200.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: speciﬁkacija 9 (ostala programska oprema).
3) Obseg ali količina:
9.1 WinZip 900,
9.2 WinRAR 20,
9.4 Nero 6 Reloaded 60,
9.5 Licence VMware GSX Server 1.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Speciﬁkacija 1 (osebni računalniki):
1.1. osebni računalniki 270 kosov;
1.2. port replikator za notesnik Dell Latitude D 505 1 kos.
Speciﬁkacija 2 (ekrani):
2.1 monitorji LCD 19 palčni170 kosov;
2.2 monitorji LCD 21 palčni 25 kosov.
Speciﬁkacija 3 (hitri linijski tiskalniki):
3.1 hitri linijski tiskalnik 9 kosov.
Speciﬁkacija 4 (laserski tiskalniki):
4.1 laserski tiskalniki črno-beli A4 40 kosov;

4.2 Mrežni laserski tiskalnik A4 20 kosov;
4.3 laserski tiskalnik A4 z dvema vhodnima predaloma 6 kosov;
4.4 barvni mrežni laserski tiskalnik A4
1 kos;
4.5 barvni laserski tiskalnik A4 3 kose.
Speciﬁkacija 5 (dodatna oprema):
5.1 USB 2.0 drive 1GB 133 kosov;
5.2 USB optične miške 200 kosov;
5.3 optični skenerji 12 kosov;
5.4 zunanji USB čitalnik spominskih kartic 15 kosov;
5.5 Ultrium LTO 2 kasete 20 kosov;
5.6 Ultrium LTO 2 čistilne kasete 30 kosov.
Speciﬁkacija 6 (projektorji):
6.1 LCD projektorji 13 kosov.
Speciﬁkacija 7 (Microsoft licence):
7.1 licence CAL za Microsoft Windows
2003 Server 250 kosov;
7.2 licence Microsoft Ofﬁce Professional
250 kosov;
7.3 licence CAL za Microsoft Systems
Management Server 1200 kosov;
7.4 licence Microsoft Project 30 kosov;
7.5 licence Microsoft Visio Standard 33
kosov.
Speciﬁkacija 8 (McAfee programska
oprema):
8.1 pretvorba obstoječih licenc VSE v
AVD 1001 kosov;
8.2 dokup novih licenc AVD z 1-letnim
vzdrževanjem 199 kosov;
8.2 vzdrževanje AVD za dodatno 1 leto
1200 kosov;
8.3 nakup novih licenc Anti-Spyware z
1-letnim vzdrževanjem 1200 kosov;
8.4 vzdrževanje Anti-Spyware za dodatno 1 leto 1200 kosov.
Speciﬁkacija 9 (Ostala programska oprema):
9.1 WinZip 900 kosov;
9.2 WinRAR 20 kosov;
9.4 Nero 6 Reloaded 60 kosov;
9.5 Licence VMware GSX Server 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo
naročila;
– bančna garancija za dobro izvedbo garancijskih storitev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
5. ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti;
6. pozitivni poslovni izid v preteklem
letu;
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7. podatki o boniteti poslovanja in plačilni
sposobnosti (ni blokad poslovnega računa v
zadnjih 6 mesecih);
8. ponudnik ne sme biti vpisan na Seznamu subjektov, s katerimi naročniki iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati;
9. plačilni rok 45 dni po prejemu računa.
Račun se izstavi za izvedeno dobavo na
podlagi s strani naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu materiala;
10. rok dobave najkasneje 30 dni. Za
določene speciﬁkacije dobava opreme na
10 lokacij po spisku naročnika;
11. garancijski rok:
– najmanj 3 leta za speciﬁkacije 1, 2,
3, 4 in 6,
– najmanj 1 leto za speciﬁkacijo 5;
12. garancijsko vzdrževanje opreme
mora zagotavljati ponudnik, kar pomeni, da
za posege naročnik kontaktira izključno s
ponudnikom vsak delovni dan med 7. in
16. uro;
13. garancijska izjava mora biti potrjena
s strani proizvajalca opreme;
14. odzivnost servisno/vzdrževalne službe v garancijskem roku mora biti manjša od
3 ur, zamenjava okvarjene opreme v manj
kot 48 urah;
15. dobava opreme natančno po zahtevah razpisne dokumentacije, naročnik si pridržuje pravico razlage speciﬁkacij oziroma
razpisne dokumentacije;
16. preverjanje skladnosti ponujene
opreme s speciﬁkacijami v roku 36 ur od
poziva naročnika. Preverjanje izvede ponudnik na lokaciji naročnika ob prisotnosti
delavcev naročnika;
17. ponudnik dovoljuje naročniku posege na opremi zaradi izvajanja nadgradenj
opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa;
8. izjava ponudnika, da ni vpisan na seznam subjektov, s katerimi naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji, bilanca stanja za preteklo leto in izkaz poslovnega izida za preteklo leto;
7. za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino banke/bank, ki
izkazuje podatke o plačilni sposobnosti.
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: PE IC
PC-18-009/05-B.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. strežniške rezine (blade server) 11 kosov,
II. ohišje za strežniške rezine (ustrezno
število),
III. zmogljivejši strežnik 2 kosa,
IV. strežniška omara 1 kos;
(za podrobnejše informacije glej razpisno
dokumentacijo).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
2,000.000 SIT. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora veljati do 6. 11. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po datumu prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
– ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– izjava, da ni v kazenskem postopku;
(glej razpisno dokumentacijo).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik
mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben,
kar za gospodarske družbe pomeni, da
sodijo vsaj v bonitetni razred 3C za leto
2004, da imajo v zadnjih 6-ih mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti in,
da na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2
niso imele dospelih neporavnanih obveznosti. Fizične osebe morajo imeti poravnane davke in prispevke; (glej razpisno
dokumentacijo).
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:
433-01-10003/2005-01092-02.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: vsi potencialni ponudniki lahko razpisno dokumentacijo brezplačno prevzamejo na naši spletni strani
http://www.gov.si/durs/ pod Javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 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. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2005
ob 9.30.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava RS

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 9. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro
Javna naročila.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika s priloženim potrdilom o nakazilu plačila
na poslovni račun 6030274014 s pripisom
RD PC-18/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 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 29. 12. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 12.30; sejna soba naročnika, soba
342/III. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-22486/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/durs/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RS, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, kontaktni osebi: za splošne informacije o javnem
naročilu: Igor Štraus, za tehnične informacije: Boštjan Šporn, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-28-23,
01/478-28-85, faks 01/478-27-46, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, bostjan.sporn@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.gov.si/durs/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, kontaktna oseba: Edita Šolar,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-28-70, faks 01/478-27-46, elektronska pošta: edita.solar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
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: JN 09/2005 – Strežniki.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava strežnikov za potrebe DURS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Ferlinc Darja, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 60-2005/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtomobilske pnevmatike in zračnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poštne poslovalnice
na celotnem območju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2; glavni besednjak, dodatni predmeti: 25.11.11.00-3, 25.11.13.10-8,
25.11.15.20-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 4.648 avtomobilskih pnevmatik in
– 150 zračnic.
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 3,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti, bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 1% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od izdaje računa. Priloga računa
je podpisana dobavnica s strani naročnika,
za dobavljen material. Datum na računu ne
sme biti starejši od datuma prejema materiala s strani naročnika. Na računu mora biti
označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa;
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS;
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
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;
– potrdilo pooblaščenega revizorja, v primeru, da so dela, ki jih bo izvedel/i podizvajalec/i, višja od 50,000.000 SIT (brez DDV),
mora/jo podizvajalec/i predložiti potrdilo
pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo
da ima/jo podizvajalec/i za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je/so poravnal/i vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila.
Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva oddaje ponudbe;
– potrjen vzorec pogodbe;
– ponudba mora biti veljavna do 8. 12.
2005;
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS;
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti);
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– TP 1: pnevmatike in zračnice morajo
biti nove in izdelane v letu 2005 oziroma
2006. Dobava starejših pnevmatik in zračnic
ni dovoljena. Naročnik ne dovoljuje dobave
obnovljenih pnevmatik in zračnic. Ponudnik
priloži lastno izjavo;
– TP 2 : ponudnik mora ponuditi pnevmatike, ki so primerne tudi za vožnjo po zahtevnejšem terenu, s kamnito, trdo, robato,
nazobčano podlago (grobo lomljeno kamenje). Ponudnik mora priložiti lastno izjavo;
– TP 3: ponudniki lahko ponudijo pnevmatike največ treh blagovnih znamk. Le izjemoma, ko proizvajalec ponujene – osnovne
blagovne znamke ne izdeluje določene dimenzije pnevmatike, lahko ponudnik ponudi
tudi pnevmatike drugih blagovnih znamk,
vendar samo za tiste pnevmatike, kjer je
navedena količina manjša od 100 kosov, ter
mora posredovati utemeljitev, zakaj ponuja
blago te znamke;
– TP 4: ponudniki lahko ponudijo samo
tisto znamko pnevmatik kot osnovno blagovno znamko pnevmatik, ki jo imajo v svojem
prodajnem programu. V izjemnih primerih,
ko ponudnik nima določenega tipa pnevmatik v svojem prodajnem programu, je pa le-ta
že v proizvodnem programu, lahko ponudnik
ponudi ta tip pnevmatike, pri čemer mora biti
v ponudbi priloženo dokazilo, da je ponujeni
tip pnevmatike že v proizvodnem programu.
Ponudnik priloži lastno izjavo oziroma prej
omenjeno dokazilo;
– TP 5: pnevmatike morajo ustrezati
standardu – priporočilom D.O.T. (Department Of Transportation) ali E.T.R.T.O. (The
European Tyre and Rim Technical Organization), kar morajo ponudniki tudi dokazati
z ustreznim certiﬁkatom;

– TP 6 : v ponudbi mora biti zajet brezplačen odvoz starih pnevmatik in ravnanje
z njimi v skladu z Zakonom o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99,
22/00, 67/02) ter Pravilnikom o ravnanju z
odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01,
13/03). Ponudnik mora predložiti fotokopijo
originalne in veljavne pogodbe s koncesionarjem za odvoz izrabljenih pnevmatik;
– TP 7: v priloženem seznamu pnevmatik, za katere izvaja naročnik to naročilo,
so podane minimalne tehnične značilnosti
pnevmatik po posameznih postavkah. Ponudniki morajo ponuditi pnevmatike, ki izpolnjujejo vsaj te navedene karakteristike,
lahko pa ponudijo tudi pnevmatike z boljšimi
karakteristikami. Ponudnik priloži lastno izjavo;
– TP 8 : ponudniki morajo za vse ponujene pnevmatike predložiti tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične
značilnosti le-teh, in sicer najmanj o dimenzijah pnevmatik, hitrostnih razredih in stopnji
obremenitve oziroma nosilnosti. Tehnične
karakteristike morajo ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije in morajo ustrezati zgoraj navedenim standardom
D.O.T. ali E.T.R.T.O.;
– TP 9: ponudbeni predračun morajo
ponudniki izpolniti tako, da bodo razvidne
karakteristike pnevmatik, in sicer: znamka,
tip in dimenzija ponujene pnevmatike oziroma zračnice; cena na enoto v SIT brez
DDV in vrednost v SIT brez DDV za zahtevano količino in oceno pnevmatike, ki jo
ima ponujena pnevmatika po testu AMZS v
sodelovanju z ADAC-om. Naročnik ne dovoljuje predračunov, pripravljenih v sistemih
ponudnika;
– TP 10: ponudniki morajo v ponudbi priložiti seznam vseh pnevmatik in cenik le-teh,
ki jih imajo v svojem prodajnem programu
na dan oddaje ponudbe. Ta del je obvezna
priloga ponudbenega predračuna in kasneje
pogodbe;
– TP 11: ponudniki morajo v ponudbi priložiti dokazila o poslovnem odnosu s proizvajalcem pnevmatik ali generalnim zastopnikom za Slovenijo – v nasprotnem primeru
mora naročnik tako ponudbo izločiti;
– TP 12: ponudnik mora jamčiti (ponudnik priloži lastno izjavo):
– dobavljeno blago mora popolnoma
ustrezati vsem tehničnim predpisom, ki veljajo za predmetno nabavo; speciﬁkacijam
in opisom, ki jih ponudnik navaja v ponudbi
in potrdi v pogodbi ter so skladne s tistimi v
razpisni dokumentaciji,
– jamstvo za skrite napake velja še pol
leta po dobavi blaga,
– da blago nima stvarnih in/ali pravnih
napak.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo ugotavljal ekonomsko najugodnejšo ponudbo na osnovi:
– cene – 90 točk,
– popusta na cene iz veljavnega cenika,
v primeru nabave pnevmatik dimenzij in pro-
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ﬁlov, ki niso zajeti v speciﬁkaciji blaga tega
javnega naročila – 10 točk.
Pri ocenjevanju ponudb bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo dosegel
največje število točk. Največje število točk,
ki jih lahko prejme ponudnik pri ocenjevanju
meril je 100.
8.11.1 Cena – 90 točk:
DT = NPV/PV × V
DT – dosežene točke (zaokroženo na
dve decimalki),
NC – najnižja ponudbena vrednost,
PC – ponudnikova vrednost,
V – vrednostna utež v tem primeru 90
točk.
Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0
točk.
8.11.2 Popust na cene iz veljavnega cenika – 10 točk
DT = PP/NP × V
DT – dosežene točke (zaokroženo na
dve decimalki),
NP – najvišji popust,
PP – ponudnikov popust,
V – vrednostna utež v tem primeru 10
točk.
Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0
točk. Ponudba, ki ne bo imela navedenega
popusta dobi 0 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 60/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 2005 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov pošljete po faksu na št.
02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 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 8. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 12.30, Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo,
– tri izjave naročnikov o potrjenih referencah ponudnikov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena 90 točk,
2. garancija 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0/02-17-JR/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
št. 07000-0000492171 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, sklicevanje na številko 600.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 ali 32 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 11. 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: 12. 9. 2005
ob 13. uri; sejna soba podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Št. 0/02-17/05
Ob-22555/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Nuša Jelenc, Cesta maršala Tita 51,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00,
faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info@jeko-in.si, internetni naslov: www.jekoin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
kontaktna oseba: Nuša Jelenc, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-04-00, faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info@jeko-in.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Kristina Mejač, Cesta mar-

šala Tita 51, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-04-00, faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info@jeko-in.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža lesenega silosa velikosti 100 m3 za skladiščenje soli za posipanje cest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Komunalna baza, Prešernova 13,
Jesenice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
do 15.12. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 80 dni od oddaje naročila, začetek 26. 9. 2005 in/ali konec 15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe lastno bianco menico s
pooblastilom za izpolnitev in uporabo v višini
10% pogodbene vrednosti in za odpravo napak v garancijskem roku prav tako lastno bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in
uporabo v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila v 60 dneh od dobave blaga. V primeru predčasnega plačila naročnik obračuna 0,05% cassa sconto na dan, vendar ne
več kot 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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam
najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh
letih,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
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Št. 4658
Ob-22590/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
kontaktni osebi: Suzana Žugelj – splošni
del, Tihomi Vinkovič – vsebinski del, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/48-06-100, faks 02/47-13-157, elektronska pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: Mateja Knaus - tajništvo, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/48-06-100, faks
02/47-13-157, elektronska pošta: Mateja.Knaus@du-danicevogrinec.si, internetni
naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: Mateja Knaus – tajništvo, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/48-06-100, faks 02/47-13-157, elektronska pošta: Mateja.Knaus@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava blaga živila in material za prehrano Doma upokojencev
Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9,
Maribor, enota Pobrežje in enota Tabor,
Veselova ul. 3, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, enota Pobrežje in enota
Tabor, Veselova ul. 3, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: kruh, pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: mlevski izdelki in testenine.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sadje in zelenjava - sveža.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: jabolka.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: ribe in morski sadeži.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: meso in drobovina.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: perutninsko meso.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: olja in rastlinske maščobe.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: začimbe.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sklop št. 15
2) Kratek opis: čaji.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago I.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije - predračuna naročnika.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago II.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
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:
Živila in material za prehrano po sklopih:
1. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
2. mlevski izdelki in testenine,
3. sadje in zelenjava - sveža,
4. jabolka,
5. jajca,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. zamrznjena zelenjava,
8. zamrznjeni izdelki,
9. ribe in morski sadeži,
10. meso in drobovina,
11. mesni izdelki,
12. perutninsko meso,
13. olja in rastlinske maščobe,
14. začimbe,
15. čaji,
16. splošno prehrambeno blago I.,
17. splošno prehrambeno blago II.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT za sklope 1, 3, 6, 10, 11 in 16
in izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbene obveznosti v višini 10% od ponudbene vrednosti, če skupna ponudbena
vrednost presega 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo blago, ki je predmet razpisa plačal v najmanj 60 dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005, Ob-11901/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

pridobiti ju je mogoče do: 19. 9. 2005, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je treba plačati na podračun pri
UJP št. 01100-6030267030 s pripisom Živila in material za prehrano - javni razpis.
Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti
osebno, vsak delovni dan med 8. in 14. uro
ali po pošti s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije po predhodni najavi po faksu
02/47-13-157 ali tel. 02/48-06-100.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 9. 2005 do 8.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 14. 10. 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: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb, ki bo v II. fazi postopka,
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 9. uri; Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, Maribor, sejna
soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) ter bo izbranim prijaviteljem priznal
sposobnost za obdobje treh let. Ocenjena
vrednost za tri leta znaša 570,000.000 SIT
brez DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Ob-22626/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, kontaktna oseba: Mojca Križ, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/mju.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, kontaktna
oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27A, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-83, faks
01/478-18-78, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mju.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, kontaktna
oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27A, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-83, faks
01/478-18-78, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mju.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-83, faks 01/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mju.
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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: št.: JN 20/05 VV, šifra:
430-109/2005; Dobava fotokopirnih, multifunkcijskih in faksimilnih aparatur ter uničevalnikov papirja za potrebe državnih in
upravnih organov Republike Slovenije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža z vzdrževanjem fotokopirnih strojev, faksimilnih naprav in
uničevalnikov papirja za potrebe državnih in upravnih organov RS, po posameznih sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: glej razpisna dokumentacija, pogoji in navodila poglavje II, str. 5.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna naprava; čb,
po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 3 kom.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna naprava; čb,
po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 11 kom.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna naprava; čb,
po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 19 kom.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna naprava; čb,
po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 95 kom.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna naprava; čb,
po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 27 kom.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna naprava;
barvna, po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 3 kom.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna naprava; čb,
po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 4 kom.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.

2) Kratek opis: fotokopirna naprava; čb,
po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna-multifunkcijska naprava; čb, po speciﬁkaciji iz razpisne
dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 7 kom.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna-multifunkcijska naprava; čb, po speciﬁkaciji iz razpisne
dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 29 kom.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: fotokopirna-multifunkcijska naprava; čb, po speciﬁkaciji iz razpisne
dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 12 kom.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: faksimilni aparati, po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 174 kom.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
2) Kratek opis: uničevalniki papirja, po
speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 136 kom.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej prilogo B (sklopi).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe za
vsak posamezen sklop: po 3,000.000 SIT za
vsak posamezni sklop 4., 5., 10., 12. in 13.;
po 2,000.000 SIT za vsak posamezni sklop
2., 3., 9. in 11. ter po 800.000 SIT za vsak
posamezni sklop 1., 6., 7. in 8; z veljavnostjo
do vključno 30. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
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3. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države.
4. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež.
5. Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
6. Ponudnik naj izkaže najmanj eno dobro opravljeno istovrstno dobavo - v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v ustrezni
vrednosti.
7. Dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku zagotoviti najmanj 24-mesečni
splošni garancijski rok za dobavljen aparat;
Za vsak posamezen tip fotokopirnega stroja
z dodatno opremo pa mora zagotoviti garancijsko – vzdrževalno dobo 60 mesecev, kolikor znaša tovarniška deklarirana življenjska
doba določenega tipa fotokopirnega stroja.
8. Ponudnik mora:
– dobaviti aparature, letnik proizvodnje
2005, zadnji model,
– zagotavljati servisiranje aparatov v
lastni servisni mreži v času garancije in tudi
po njenem poteku,
– zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let;
– v primeru daljšega servisiranja - popravila v splošnem garancijskem roku, če je
le-to daljše od dveh delovnih dni, je ponudnik dolžan zagotoviti brezplačno nadomestni
aparat - enakovreden oziroma aparat istega
razreda, za celoten čas trajanja servisnih
del,
– zagotoviti zamenjavo aparata z novim
enakovrednim aparatom brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika
v primeru, da sam ali njegov pooblaščen
servis ob okvari v splošnem garancijskem
roku napake ne zna ali ne more odpraviti
v roku 45 dni od dneva prevzema aparata
v popravilo.
9. Za vsak sklop in speciﬁkacijo naročnika, na katerega se ponudnik prijavlja, mora
predložiti ustrezne prospekte, kataloge, fotograﬁje, tehnične podatke za blago in za
vsak ponujeni tip aparature priložiti kopijo
dokumenta oziroma dokazila o skladnosti
opreme s standardi EU (oznaka CE na aparatu).
10. Ponudnik mora zagotoviti odpravo
napake najkasneje v roku 24 ur od prejema
sporočila. Kolikor v roku 48 ur ne bo mogoče
napake odpraviti, je ponudnik dolžan zagotoviti nadomestni aparat enakih oziroma
primerljivih zmogljivosti.
11. Ponudnik mora dokazati, da je uradni
prodajalec in serviser za blago, ki ga ponuja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge evidence, ﬁzične osebe:
fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS; kopija veljavnega obrtnega dovoljenja.
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2. Fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
3. Originalni potrdili pristojne izpostave
Davčnega urada RS in Carinske uprave RS,
ki ne smeta biti starejša od 15 dni od datuma
oddaje ponudbe.
4. Originalno potrdilo izpiska iz sodne
ali druge enakovredne evidence, ki ne sme
biti starejše od 15 dni od datuma oddaje
ponudbe.
5. Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov. Revizorsko
poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnem oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Seznam opravljenih del oziroma dobav v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstne storitve in dobave), z
zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov
z dokazili v obliki potrdila-izjave.
7. Dokazilo v obliki potrdila-izjave.
8. Dokazilo v obliki potrdila-izjave.
9. Predložitev ustreznih uradnih prospektov, katalogov, fotograﬁj in tehničnih
podatkov za blago po ponudbenih sklopih,
v slovenskem jeziku; in za vsak ponujeni
tip aparature kopija dokazila o skladnosti
opreme s standardi EU (oznaka CE na aparatu).
10. Dokazilo v obliki potrdila-izjave.
11. Ponudnik mora potrditi obrazec in
predložiti izjavo (potrdilo) proizvajalca ali generalnega uvoznika (principala), s katerim
dokazuje, da je uradni prodajalec in serviser
za blago, ki ga ponuja,
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005/S 98-97327 z dne 24. 5.
2005 in Uradni list RS, št. 52/2005, z dne
27. 5. 2005, Ob-14313/05.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. servisna mreža - lastni in pooblaščeni
servisi ponudnika – do 15 točk,
3. dobavni rok - do 6 točk,
4. splošna garancijska doba – do 4 točke.
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: šifra: 430-109/2005;
JN 20/05 VV; dobava fotokopirnih, multifunk-
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cijskih in faksimilnih aparatur ter uničevalnikov papirja za potrebe državnih in upravnih
organov Republike Slovenije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 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. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 9.30, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vse pisno na
naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2005.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo
Ob-22507/05
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: Kazimir Oberdank, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-40,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: kazimir.oberdank@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: po pošti na
naslov: 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.1.2) 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: PSP 37-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strežnikov za prenovo informacijskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 62.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.26.00.00, 30.24.00.00.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popis v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za dobavo strojne opreme je 45
koledarskih dni od datuma obojestranskega
podpisa pogodbe; rok za izvedbo vseh v
tehničnih zahtevah opredeljenih storitev je
15 koledarskih dni od dobave opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 3 mesece od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 4,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
pogodbi o dobavi strojne in programske
opreme v višini 10% pogodbene vrednosti,
bančna garancija za dobro izvedbo po pogodbi o vzdrževanju računalniške strojne in
programske opreme v višini 500.000 SIT,
bančna garancija za odpravo napak v višini
5% vrednosti dobavljene računalniške strojne in programske opreme.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma izdaje računa.
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. celotni promet ponudnika mora v letu
2004 znašati najmanj 200 mio SIT,
2. ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev;
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dobavni rok za opremo,
– garancijski rok,
– življenjska doba opreme in zagotavljanje nadomestnih delov in servisiranja,
– vzdrževanje strojne in programske
opreme,
– popravilo oziroma funkcionalna nadomestna oprema v garancijskem roku,
– rok izvedbe storitev,
– tehnična dokumentacija,
– usposobljenost kadrov ponudnika,
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– reference ponudnika,
– rok plačila,
– podpis izjave.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PSP 37-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 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. 700-37-05. Vplačilo je možno
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: 19. 9. 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 7. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 11. 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: 12. 8. 2005.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

nikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2005
ob 9.30; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Mestna občina Maribor

Gradnje
Ob-22321/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Ladislav Selinšek, inž.
grad., Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-13, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-14-13, faks 02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija (v času
uradnih ur), kontaktna oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-13, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: rekonstrukcija ceste Trije ribniki.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Trije ribniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 delovnih dni (od podpisa pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
04, 05.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni 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 prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
34409-12/2005-0801/LS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 2. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje:
Rok oddaje ponudb: 7. 9. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponud-
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Ob-22326/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podvelka, kontaktna oseba: Dušan Tkalec, Podvelka 20, 2363 Podvelka, Slovenija,
tel. 02/876-95-10, faks 02/876-62-16, elektronska pošta: dusan.tkalec@podvelka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 59202-1/05-3/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste št. 319810
Brezno–Kapla–Ožbalt, odsek Šarman–
odcep Volmajer.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Potočnikov jarek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo in popisom
del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 10. 2005, konec
31. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5 mio SIT;
– izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v
višini 20 mio SIT;
– izjavo banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini
10 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
zakonodajo (41. in 43. člen ZJN-1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
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– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazec BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah
v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi;
– samostojni podjetniki s sedežem v RS:
odločbo DURS o odmeri davka iz dejavnosti
za poslovno leto 2003, podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2004;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih;
– druga dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek referenc ponudnika na enakih
ali podobnih objektih v zadnjih 3 letih, z
vrednostjo minimalno 70 mio SIT – pogoj:
3 objekti ali z vrednostjo 100 mio SIT – pogoj: 2 objekta;
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovorni za nadzor kakovosti;
– druga dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 59202-1/05-3/2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 9. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na
transakcijski račun Občine Podvelka št.
01293-0100011253, sklic 00 71419914,
pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 9. uri; sejna soba Občine Podvelka, Podvelka 20.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
67,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2005.
Občina Podvelka
Št. 2859-05
Ob-22380/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
d.d. Sežana, kontaktna oseba: Vlasta Kukanja, Partizanska 2, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-12-40, faks 05/731-12-01,
elektronska pošta: vlasta.kukanja@ksp-sezana.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: Občina Komen, kontaktna oseba: Erik Modic,
Komen 86, 6223 Komen, Slovenija, tel.
05/73-10-450, faks 05/73-10-460, elektronska pošta: erik.modic@komen.si, internetni
naslov: www.komen.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KV/2859-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja fekalnega in meteornega kanalizacijskega ter obnovo vodovodnega
omrežja v Komnu - I. in II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Komen.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gradbena dela.
3) Obseg ali količina: vključujejo pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena
in montažna dela ter zaključna dela kanalizacije in vodovoda.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: zgornji ustroj.
3) Obseg ali količina: asfaltiranje cestnega telesa.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: vodoinstalacijska dela.
3) Obseg ali količina: dobava in montaža
cevnega sistema.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
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:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT, z veljavnostjo najmanj
120 dni po roku za predložitev ponudb, izjave banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala ponudniku bančne garancije: za
dobro izvedbo posla, za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni po potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbi
z enim ponudnikom ločeno za kanalizacijo
in vodovod.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:

– dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno obsojen za katerokoli kaznivo
dejanje;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– obrazec BON1, BON2 ali BON3 za
pravne osebe ali bilance stanja in izkaz
uspeha ter potrdilo ponudnikove poslovne
banke za samostojne podjetnike, ki ne sme
biti starejše od 30 dni;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe
na podlagi razpisa tega javnega naročila,
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, s poimensko navedbo ključnega
osebja;
– izpolnjen obrazec s potrdilom naročnika o referenčnem objektu;
– priložen terminski plan z upoštevanjem
roka izvedbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KV/2859-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 9. 2005.
Cena: 14.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije s predložitvijo potrdila o nakazilu na TRR št. 10100-0034825420, Banka
Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 11. uri; Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
KSP d.d. Sežana
Ob-22383/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba: mag.Stanislav Pušnik, dr. med., spec., direktor, Ob Suhi 11,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-52-38, faks 02/870-52-23, elektronska pošta: zdravstveni.dom@zd-ravne.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prenova prostorov psihohigienskega dispanzerja - ZD C 03/05-2/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri prenovi prostorov psihohigienskega dispanzerja po načelu funkcionalni ključ v roke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 11.
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: začetek 1. 10. 2005, konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– za odpravo pomanjkljivosti in napak v
garancijskem roku,
– vse v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po pogojih določb Zakona
o javnih naročilih in v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v skladu z določili Zakona o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z določili Zakona o javnih naročilih in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference ponudnikov.
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: 16. 9. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
ZD Ravne št. 01303-6030923764 - dokazilo
o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2005
ob 12. uri, sejna soba - II. nadstropje, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Ob-22394/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana p.o., kontaktna oseba: Marjan Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-74-00, faks 03/898-74-07, elektronska pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si, internetni naslov: www.srz-rdeca-dvorana.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: Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana p.o.,
kontaktni osebi: Ankica Vugrinec, Marjan
Klepec, Šaleška cesta 3, uprava, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/898-74-00, faks
03/898-74-07, elektronska pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si, internetni naslov:
www.srz-rdeca-dvorana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – G – 43-04/2005-MK.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova in razširitev pokritega bazena
Velenje faza III.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: bazen Velenje, Kopališka
2, Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 210 koledarskih dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija oziroma ustrezno ﬁnančno
zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost
ponudbe v višini 8,000.000 SIT, izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo oziroma ustrezno
zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo oziroma ustrezno
zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema potrjene
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud-
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nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da ima sklenjeno zavarovanje pred
odgovornostjo za škodo v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov;
7. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje tovrstnih gradbenih del v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudb, in sicer tri gradnje
nad 150,000.000 SIT z DDV;
8. ponudnik mora predložiti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva
priloga v razpisni dokumentaciji;
9. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov in da je vodil
gradnje v zadnjih petih letih na najmanj treh
objektih v vrednosti nad 150,000.000 SIT
z DDV;
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema potrjene situacije;
11. ostale pogoje navedene v točki 2.4
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(pogoji za udeležbo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti;
5. izjava ponudnika, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. kopija ustrezne zavarovalne police;
7. ostale izjave ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe BON – 1 P (s podatki
in kazalniki za leto 2004),
– za ﬁzične osebe – davčna napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
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transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev pred oddajo ponudb.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ne sme imeti blokiran svoj račun
skupaj več kot 15 dni.
2. poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z odredbo o ﬁnančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (poročilo je potrebno samo v primeru, če ponudbena vrednost
presega 50,000.000 SIT brez DDV);
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
4. bančna garancija oziroma ustrezno ﬁnančno zavarovanje pri zavarovalnicah za
resnost ponudbe v višini 8,000.000 SIT;
5. izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil bančno garancijo oziroma ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
6. izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil bančno garancijo
oziroma ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti referenčno
listo ponudnika, z dokazili da je v zadnjih
petih letih izvajal vsaj tri tovrstna gradbena
dela ter ima za opravljena dela; potrdilo o
dobro opravljenem delu, z vrednostmi najmanj 150,000.000 SIT in datumi izvedbe;
2. ponudnik mora predložiti seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe kot to zahteva
priloga v razpisni dokumentaciji;
3. odgovorni vodja razpisanih del mora
izpolnjevati zakonske pogoje po 77. členu
Zakona o graditvi objektov in da je vodil
gradnje v zadnjih petih letih na najmanj treh
objektih v vrednosti nad 150,000.000 SIT
z DDV;
4. garancijska doba za kvaliteto izvršenih
del ne sme biti krajša od dveh let;
5. rok za izvedbo je največ 210 dni.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov in drugi predpisi ter standardi in
normativi, veljavni za predmet javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena: 90 točk,
– garancija: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2005.
Cena: 48.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
EZR ŠRZ RD, št. 01333-6030721989, sklic
11-2743, s pripisom: razpis prenova in razširitev pokritega bazena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2005 do 9.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 11. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2005
ob 10. uri; Športno rekreacijski zavod Rdeča
dvorana p.o. Velenje, Šaleška cesta 3, 3320
Velenje, uprava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Športno rekreacijski zavod Rdeča
dvorana p.o.
Ob-22472/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž. grad.,
Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kanalizacija Šempeter (kanali: 10B, 11,
11.1, 11.1.1).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Šempeter.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
kanalizacije v dolžini 530 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila, začetek predvidoma oktober 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
2. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
3. izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
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: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposo-

bnosti: v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42. člen in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1, 42.a člen in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42.a
člen in razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 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.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 19. 9. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi predloženega potrdila o plačilu materialnih stroškov v višini 15.000 SIT, na transakcijski
račun št. 06000-0045266125 odprt pri Banki
Celje d.d., s pripisom: javni razpis za izvedbo kanalizacije Šempeter (kanali: 10B, 11,
11.1, 11.1.1). Priloženo mora biti tudi potrdilo o registraciji ter davčna številka podjetja.
Razpisno dokumentacijo prejme ponudnik
po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo pooblastila oddali
pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2005
ob 12. uri; JKP Žalec, Nade Cilenšek 5,
Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 78/05
Ob-22479/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živalski vrt Ljubljana, kontaktna oseba: Jana
Puhar, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-90, faks 01/244-21-85,
elektronska pošta: jana.puhar@zoo.si, internetni naslov: www.zoo-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova bazena za morske leve v Živalskem vrtu Ljubljana.
II.1.7). Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Živalski vrt Ljubljana,
Večna pot 70, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: gradbeno obrtniška dela.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 30. 9. 2005; dobava:
15. 4. 2006.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: strojne in elektroinstalacije z bazensko tehniko.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 30. 9. 2005; dobava:
15. 4. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: za en
sklop ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
Okvirna vrednost za sklop 1: 44,800.000
SIT (brez DDV).
Okvirna vrednost za sklop 2: 26,000.000
SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 9. 2005 in/ali konec
15. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 12. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT.

Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na TTR št.:
01261-6030380391 sklic na številko JN
02/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2 Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 12. uri; Živalski vrt Ljubljana, Večna pot
70, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Živalski vrt Ljubljana
Št. 1747/05
Ob-22490/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba:
Jordan Hrvatin, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-24-50,
faks 07/393-25-09, elektronska pošta: jordan.hrvatin@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija čistilne naprave Šmarješke Toplice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šmarješke Toplice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.25.21.00-1; dodatni predmeti, glavni besednjak: 45.45.40.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija čistilne naprave Šmarješke Toplice
skladno s speciﬁkacijami naročnika, kot so
določene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna in brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo najmanj
90 dni od roka za oddajo ponudbe;
– izjavo, da bo ob primopredaji izvedenih del in zapisniku komisije za prevzem in
dokončni obračun, predložil nepreklicno in
brezpogojno bančno garancijo v višini 10%
pogodbene vrednosti, za odpravo napak v
garancijskem roku, ki ne bo krajši od treh
let;
– izjavo, da bo v 10 dneh od sklenitve
pogodbe naročniku izročil nepreklicno in
brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z veljavnostjo najmanj
150 dni od dneva podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
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– 40% vrednosti izvedenih del se plača
na osnovi izstavljenih situacij v roku 60 dni
od potrditve,
– za 50% vrednosti izvedenih del se naročnik in izvajalec dogovorita za plačilo s
kompenzacijo terjatev naročnika do dolžnikov po spisku, ki ga naročnik preda izvajalcu,
– del zadržanega zneska v višini 10%
od vrednosti izvedenih del se plača z virmanom v 30 dneh po podpisanem zapisniku o
uspešno opravljenem prevzemu objekta in
se obračuna, oziroma zadrži že pri začasnih
situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
2. ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež
v tujini, ima poravnane v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. ponudnik ni imel blokade poslovnih
računov v zadnjih šestih mesecih,
6. referenca ponudnika: potrjeno referenco ponudnika (vsaj 1), da je v zadnjih
5 letih od roka za oddajo ponudb kvalitetno
opravil vgradnjo tehnologije v čistilni napravi
v višini investicije najmanj 80,000.000 SIT
(brez DDV),
7. referenca za vgrajeno tehnologijo: ponudnik mora izkazati, da je bila ponujena
tehnologija vgrajena v poljubno čistilno napravo pri čemer višina reference ne sme biti
nižja od 40,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 1: registracijo podjetja oziroma potrdilo o vpisu
v register podjetnikov v originalu ali kopiji
overjeni pri notarju in ne starejše od 30 dni
od datuma določenega za oddajo ponudbe
– za izpolnjevanje pogoja iz točke 2: potrdilo Ministrstva za pravosodje nekaznovanosti v originalu ali kopiji overjeni pri notarju in
ne starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe in izjavo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. za izpolnjevanje pogoja iz točke 3: potrdilo sodišča oziroma za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad. Potrdilo
mora biti priloženo v originalu ali kopiji overjeni pri notarju in ne starejše od 30 dni od
datuma določenega za oddajo ponudbe,
4. za izpolnjevanje pogoja iz točke 4: potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
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organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
v originalu ali kopiji overjeni pri notarju in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega za
oddajo ponudbe,
5. za izpolnjevanje pogoja iz točke 5: obrazci BON1 ali BON 1/P ali BON2 oziroma,
če je ponudnik samostojni podjetnik, namesto teh obrazcev predloži potrdila o solventnosti poslovnih bank, kjer ima samostojni
podjetnik odprte poslovne račune, iz katerih
je razvidno stanje blokade poslovnih računov v zadnjih šestih mesecih. Dokument
mora biti priložen v orginalu ali notarsko
overjeni fotokopiji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. za izpolnjevanje pogoja iz točke 6: referenčno potrdilo izdano s strani naročnika
(investitorja), v originalu ali kopiji overjeni
pri notarju. Iz priloženih referenc mora biti
razvidna referenca ponudnika o kvalitetno
opravljeni vgradnji tehnologije, pogodbena
vrednost, predmet in leto gradnje,
7. za izpolnjevanje pogoja iz točke 7: referenčno potrdilo izdano s strani proizvajalca ali investitorja v originalu ali kopiji overjeni pri notarju. Iz priloženih referenc mora
biti razvidna referenca proizvajalca opreme
za ponujeno opremo, pogodbena vrednost,
predmet in leto gradnje.
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: 14. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005 do 10.
ure, Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor
za razvoj in investicije, Podbevškova 12,
8000 Novo mesto.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 11. uri, Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: v skladu z 89. členom ZJN-1 si naročnik
pridržuje možnost oddaje dodatnih del ali
storitev, ko gre za naročilo gradenj in storitev, ki niso vključene v prvotno dodeljenem
projektu ali v prvem javnem naročilu, ki pa
so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale
potrebne za izvedbo naročila, ko teh dodatnih del ali storitev ni mogoče tehnično
ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila,
ne da bi to povzročilo nepremostljive ovire
za naročnika, ali ko so gradnje ali storitve,
čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno
od izvedbe prvotnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe ter pri
dodatnih nabavah prvotnega dobavitelja,
ki so namenjene za delno nadomestilo izdelkov, materiala ali inštalacij ali kot povečanje obsega obstoječih izdelkov, materiala
ali inštalacij in bi zamenjava dobavitelja
ali izvajalca storitev naročnika prisilila, da
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nabavi material, ki ima drugačne tehnične
lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali
nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
šT. 405/04-18/05
Ob-22491/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna
oseba: Saša Stopar, Cesta 5. maja
6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-91-34, faks 05/365-91-33, elektronska pošta: sasa.stopar@ajdovscina.si, internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 405/04-18/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba komunalne infrastrukture v ZN
Grivče II.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 405/04-18/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 9. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na EZR
Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597
pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 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 19. 12. 2005 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorne osebe ponudnika ali osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 10.30, sejna soba Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Občina Ajdovščina
Ob-22495/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Horjul, kontaktna oseba: Andrej Jereb,
Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, Slovenija,
tel. 01/759-11-22, faks 01/759-11-30, elektronska pošta: obcina@horjul.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNV 3/05 Vrtec Horjul.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Vrtec Horjul.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Horjul.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
vrtca in zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev in/ali 210 dni od oddaje naročila, začetek 15. 10. 2005, konec
13. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
višini 15,000.000 SIT,
– garancija banke za dobro izvedbo posla 10% od pogodbene vrednosti,
– garancija banke za odpravo napak
v garancijskem roku 10% od obračunske
vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – izpisek iz
sodne evidence,
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– ustrezno dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, ki ga izda davčni urad,
– obrtno dovoljenje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe BON 1, BON 2,
– samostojni podjetniki – potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TTR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitve omejeno na določeno stroko: da; 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.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 70 točk,
2. reference – 15 točk,
3. garancija – 15 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 9. 2005, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije na račun št.:
01362-0100001373, vsak delovni dan med
9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 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 30. 11. 2005
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: 19. 9. 2005
ob 9. uri, Občina Horjul, Slovenska cesta 7,
Horjul, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Občina Horjul

B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena,
2. rok pričetka in dokončanja del,
3. reference,
4. garancijska doba.
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: 15. 9. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
v računovodstvu naročnika ob dvigu dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 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: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 11. uri, Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob
Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani kandidati dobijo dodatne informacije pri
kontaktni osebi navedeni v oddelku I.1 ali
na mobitel 041/651-406.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.

Št. 83/2005
Ob-22496/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjsko podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Pušnik Branko, Ob Suhi 19,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/821-65-00, faks 02/821-65-33, elektronska pošta: stan.branko@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vgrajevanje stavbnega pohištva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mežica, Prevalje, Ravne
na Koroškem, Radlje ob Dravi.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 504,3 (Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva in/ali
instalacij).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: čas izvajanja del: september, oktober 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po izvršeni pisni primopredaji del posameznega objekta.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni).
3. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper njega uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
4. Dokazilo ponudnika o zavarovanju dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
delež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
2. Bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kar pomeni, da:
– ponudnik nima blokiran transakcijski
račun v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: pospešen postopek je nujen zaradi pravočasnega roka dokončanja del.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

Stran

Št. 12/05
Ob-22554/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Komenda, kontaktna oseba: Marjan Potočnik, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01-724-74-00, faks
01-834-13-23, elektronska pošta: marjan.potocnik@komenda.si, internetni naslov: www.komenda.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Lokainženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Frelih, Kidričeva
cesta 57, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04-50-24-330, faks 04-50-24-339, elektronska pošta: simon.frelih@lokainzeniring.si,
internetni naslov: www.lokainzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Lokainženiring d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Jelovčan, Kidričeva cesta 57, 4220 Škofja Loka,
Slovenija,
tel.
04-50-24-330,
faks
04-50-24-339, elektronska pošta: natasa.jelovcan@lokainzeniring.si,
internetni
naslov: www.lokainzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40308-0041/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
graditev kanalizacije Poslovna cona Komenda - meja Občine Mengeš pri Topolah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Komenda.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila z možnostjo izvzema določenih delov postavk.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe,
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti
za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v
pogodbenem roku, ki jo bo izbrani izvajalec
predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe,
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo v višini 10% vrednosti pogodbenih
del za odpravo pomanjkljivosti in napak v
garancijskem roku, ki jo bo izvajalec dostavil
ob primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih
mesečnih situacijah do višine 90% vrednosti
pogodbenih del, 10% po predaji objekta in
potrditvi končne situacije in sicer vse v roku
60 dni od prejetja potrjenih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu, iz katere so razvidna
medsebojna razmerja.
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:
– registrski listi iz sodnega registra in
odločba upravnega organa, izdana v skladu
s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti. Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list
DURS,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
iz njihove evidence o kaznih, izrečenih pravnim osebam za kazniva dejanja izhaja, da
pravna oseba (prosilec - ponudnik) ni bila
obsojena za kazniva dejanja, ki ni starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb,
– potrdilo Okrožnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati na
osnovi sodne odločbe, ki ni starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni ter poslovni sposobnosti in sicer za gospodarske družbe
obrazec BON-1 in BON-2 in za samostojne
podjetnike podatki iz bilance uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki jih
potrdi pristojni DURS ter potrdilo banke, ki
vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokumenti ne smejo
biti starejši 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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti v obdobju od
vključno leta 2002 do vključno leto 2005
vsaj tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del najmanj 90 mio SIT in dva referenčna
objekta vsak z vrednostjo del najmanj 150
mio SIT s področja predmetnega naročila.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik
v obrazcu navaja. Potrdilo mora vsebovati
vrednost del, leto izvedbe, opis obsega del,
mnenje o kvalitetni izvedbi del in kontaktno
osebo naročnika,
– ponudnik mora razpolagati s kadri
ustrezne kvaliﬁkacije. Odgovorni vodja del
mora imeti najmanj višjo izobrazbo in najmanj tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del najmanj 100 mio SIT s področja predmetnega naročila v obdobju od vključno leta
2002 do vključno leto 2005. Obrazcu morajo
biti priložena potrdila naročnikov in sicer za
vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja. Potrdilo mora vsebovati vrednost del, leto
izvedbe, opis obsega del, mnenje o kvalitetni izvedbi del, vse vezano na odgovornega
vodjo del in kontaktno osebo naročnika.
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: 40308-0041/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 9. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska na transakcijski račun podjetja Lokainženiring d.o.o., št. 07000-0000867949.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 9. 2005, do 9.
ure, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23,
Komenda.
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: pooblaščena oseba ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2005
ob 9.15, Občina Komenda, Zajčeva cesta
23, Komenda.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Priloga A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Občina Komenda
Št. 151/2005
Ob-22574/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktni osebi: Ružica Vukelić, Banovšek Marija, Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-54-00, faks 03/586-90-39, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si, banovsek.marija@zd-velenje.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: 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: 02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dotrajanih oken vrat na objektu C in D Zdravstvenega doma Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava zajema na traktu C 276 oken dim.
1040 x 2000 mm; 62 oken dim. 940 x 1070 mm;
in na traktu D 10 vratnih in okenskih odprtin
različnih dimenzij. Ogled objekta možen v dogovoru z Marjano Kamenik.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: planirana izvedba del je 50% v letu
2005 in 50% v letu 2006, zaželjeno je izvajanje del v popoldanskem času ali ob vikendih, zaradi nemotenega dela v ZD Velenje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 11 mesecev od oddaje naročila;
začetek oktober 2005 in/ali konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 1% pogodbene vrednosti, bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
času v višini 1% pogodbene vrednosti. Ponudnik mora ponuditi 10 letno garancijo za
vgrajena okna in vrata in 5 letno garancijo
za žaluzije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok ne more biti krajši od 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države v kateri ima sedež;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (kolikor je opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane prispele davke in
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali če ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
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– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegov(i)
transakcijski račun(i) v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni(so) bil(i)
blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da mu v preteklih letih na katerikoli
način ni dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– da ima zagotovljene tehnične in kadrovske zmogljivosti,
– da ima priložene reference pogodbeni
partnerjev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika odprt pri UJP Žalec št.
01333-603-092491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 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. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnika ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 11. uri, sejna soba Zdravstvenega doma
Velenje. Vodnikova 1, II. nadstropje v stavbi D.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Zdravstveni dom Velenje

posamično, v primeru podizvajalcev pa za
vsakega podizvajalca posamično.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z lastno
pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično, v primeru podizvajalcev pa za
vsakega podizvajalca posamično.
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. V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično, v primeru podizvajalcev pa za vsakega podizvajalca
posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004,
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 ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada). V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
4. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je zanesljiv,
sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled
ter ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti
pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
5. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, po odredbi o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da sprejme vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
2. Izjave naročnikov (tri) o kraju, vrednosti, datumu in kakovosti opravljenih del ter
skladnosti izvedbe s pogodbenimi določili, s
katerimi ponudnik dokazuje svoje reference
o izvajanju gradbeno obrtniških preureditvenih del v zadnjih treh letih. V izjavi morata

Št. 961-14/05
Ob-22589/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, 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.1.1) 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: 961-14/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška preureditvena dela
v poslovnih objektih ZPIZ, in sicer:
I. objekt Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
II. objekt Trg OF 12, Ljubljana,
III. objekt Sodna ulica 15, Maribor,
IV. objekt Pristaniška ulica 12, Koper,
V. objekt Stara cesta 11, Kranj,
VI. objekt Prešernova c. 7, Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: navedeno v točki II.1.6.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.31.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, rušitvena dela in demontaže, armirno betonska dela - sanacija, tesarska dela,
ključavničarska dela, skilopleskarska dela,
obrtniška dela, zidarska dela, mizarska dela,
kamnoseška dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 900.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati še najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb oziroma toliko, kolikor je
veljavna ponudba;
2. izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
1,800.000 SIT, ki mora veljati še 20 dni po
preteku veljavnosti pogodbe in garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku, v višini
2,600.000 SIT, ki mora veljati še en dan po
preteku garancijskega roka, ki je določen v
pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo opravljeno delo, vgrajen material
in opremo plačal po izstavljenih mesečnih
situacijah, potrjenih s strani naročnika, na
transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni
po prejemu situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse ostale, v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i.
priglasitveni list). V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
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biti navedeni tudi kontaktna oseba naročnika in telefonska številka.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 80%,
2. skupna garancijska doba 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-14/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 9. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma v pisni zahtevi, s
tem da 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: 9. 9. 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: 9. 9. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolovdorska 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 ulica 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: 12. 8. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-22628/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Planinsko društvo Tržič, kontaktna oseba: Jože
Štucin, Balos 4, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-15-36, elektronska pošta: informacije@trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: PBL, d.o.o., Kranj, kontaktna oseba: Ivan Lunar, u. d. i. g., Kidričeva 4a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/202-22-23, faks 04/202-22-23, elektronska pošta: pbl@siol.net.
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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Doma na Zelenici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zelenica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 10. 2005, konec
1. 10. 2006.
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: minimalno 90 dni po izstavitvi situacije.
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 nastopanju, iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
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 Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
upravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno priložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti potrdilo, da je
v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. povprečni letni dohodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini desetkratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);

2. transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe
ni bil blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu);
3. 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 možnostih najetja kredita);
4. poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila (dokazilo: izjava ponudnika,
seznam strokovnega kadra in razpoložljive
opreme);
2. ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo tega naročila izvedel vsaj tri podobne
objekte, vsakega v vrednosti nad 8 mio SIT
(dokazilo: izjava ponudnika, seznam podobnih del);
3. ponudnik predloži pogodbo ali polico
o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu
s 33. členom ZGO-1;
4. ponudnik je sposoben vsaj 30% del
izvesti z lastnimi delavci (dokazilo: izjava
ponudnika);
5. odgovorni vodja del ima najmanj pet
let delovnih izkušenj z vodenjem del (dokazilo: izjava ponudnika o referencah odgovornega vodje del);
6. odgovorni vodja del ima ustrezno licenco za tovrstna dela (dokazilo: kopija potrdila o izdani licenci);
7. ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev (dokazilo: izjava
ponudnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-17734/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. kooperativnost.
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: 9. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik
od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na TRR št.
05100-8010009034, z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 2005, do 13.
ure; Planinsko društvo Tržič, Balos 4, 4290
Tržič.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 14. uri; Planinsko društvo Tržič, Balos 4,
4290 Tržič.
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.4) Dodatne informacije: dela se bodo
izvajala v letih 2005 in 2006. Večinoma gre
za tesarska dela.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Planinsko društvo Tržič

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 00340/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 9. 2005, cena:
1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun
pri Banki Celje d.d., št. 06000-0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2005 ali 41 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2005
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
DARS d.d.

Storitve
Ob-22289/05
Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za izdelavo, dobavo in
montažo vitrin, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005, Ob-20732/05,
se spremenita točki IV.3.3.) in IV.3.7.2), ki se
po novem glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb je
24. 8. 2005 do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 9.10, Gosposka 15, Ljubljana.
Mestni muzej Ljubljana
Št. 40505-80/2005
Ob-22563/05
Popravek
V javnem razpisu za izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Postojna v
šolskih letih 2005/06, 2006/07, 2007/08, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69 z dne
22. 7. 2005, Ob-20613/05, se popravi II.3)
točka in se pravilno glasi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
31. 8. 2008.
Uredništvo
Popravek
Št. 402-00-3/2004-10
Ob-22570/05
V javnem razpisi za izdelavo ocene kakovosti načrtovanih vodnih virov za potrebe
državnega lokacijskega načrta (DLN) in izvedbo investicijske, projektne ter izvedbene
dokumentacije za projekt »Ureditev oskrbe
prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre
in zalednega kraškega območja« (oznaka
javnega naročila: 402-00-3/2004-(10), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne
22. 7. 2005, Ob-20698/05, se popravijo naslednje točke:
1. A-2 Ovojnica v točki »Javno naročilo
(predmet)« se spremeni tako, da se »Rok
za oddajo« pravilno glasi: 29. 8. 2005 do
12. ure.
2. A-5 Navodila ponudnikom v točki
»5.1.2 Druga možnost pridobitve RD« se
spremeni tako, da se pravilno glasi: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 9. do
15. ure, v petek do 14.30 na Ministrstvu
za okolje in prostor, Ljubljana, Dunajska
48, Mani Šefran, vložišče v II. nadstropju,
do 29. 8. 2005.
3. A-5 Navodila ponudnikom v točki »7.
Predložitev ponudb« se spremeni tako, da
se »7.1 Rok« pravilno glasi: 29. 8. 2005 do
12. ure.
4. A-5 Navodila ponudnikom v točki »8.
Javno odpiranje ponudb« se spremeni tako,
da se »Čas odpiranja ponudb« pravilno glasi: 29. 8. 2005 ob 13. uri na lokaciji MOP,
Sektor za pripravo in vodenje investicij,
Ljubljana, Einspielerjeva 6/II, soba 514 v
V. nadstropju.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-22328/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DARS d.d., kontaktna oseba: mag. Nataša Kovše, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-20, faks
01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS
d.d., kontaktna oseba: vložišče, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67,
faks 01/300-99-01.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00340/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tehtanje vozil v prostem prometnem toku
na avtocestah v upravljanju DARS d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: omrežje avtocest v upravljanju DARS d.d.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.30.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 400.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik ﬁnancira izvedbo storitve iz lastnih
sredstev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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Št. 260-5/05-3
Ob-22384/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, kontaktne osebe: za
predmet JN: Jerneja Fišer, dr. med., spec.
klinične mikrobiologije (05/330-11-82), za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon. (05/330-15-60), za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/330-15-80), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, pravna služba, kontaktna oseba: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova
Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 25 – priloga 1B in 27
– priloga 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN "zdravstveno higienski
nadzor, mikrobiološke preiskave in emisijski
monitoring odpadnih vod" (št. 260-5/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za izvajanje
storitev zdravstveno higienskega nadzora, mikrobioloških preiskav in emisijskega monitoringa odpadnih vod za obdobje enega leta skladno s speciﬁkacijo
predmeta javnega naročila, kot je podan
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v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno naročilo.
Kratek opis predmeta javnega naročila:
1. mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin,
2. biološki nadzor sterilizacijskih postopkov in kontrola sterilnosti krvi,
3. storitve zdravstveno higienskega nadzora,
4. monitoring odpadne vode v objektih
SB v Šempetru in Stari Gori,
5. veriﬁkacijske dejavnosti v sistemu
HACCP v obratih za proizvodnjo živil,
6. veriﬁkacijske dejavnosti v sistemu
HACCP z usposabljanjem zaposlenih,
7. vodenje evidenc in poročanje za
opravljene storitve,
8. druge storitve po posebnem naročilu.
Navedba bistvenih zahtev:
1. ponudnik mora ponuditi storitve, ki
bodo opravljene v rokih, ki so predpisani
s pozitivnimi predpisi, izrecno navedeni v
opisu predmeta JN ali, ki so glede na naravo
storitve, običajni;
2. ponudnik mora zagotavljati nespremenljivost plačilnih pogojev ne glede na količino naročenih storitev;
3. ponudnik mora dogovorjene storitve
izvajati v skladu s pravili stroke, slovenskimi in mednarodnimi standardi ter veljavnimi
predpisi v Republiki Sloveniji in EU;
4. ponudnik mora naročniku zagotoviti,
da bo v primeru, že bi bilo to strokovno utemeljeno glede na higiensko stanje ali zaradi
kliničnih in epidemoloških vzrokov, po predhodnem dogovoru z naročnikom, razširil obseg pregledov oziroma storitev;
5. ponudnik mora naročnika pisno obveščati o opravljenih meritvah in rezultatih
laboratorijskih preskusov s strokovnim merjenjem po vsakokratni meritvi, najkasneje pa
v roku 30 dni od odvzema vzorca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica »Dr.
Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe:
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik
unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ponudbo po
odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
– ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
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izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% od pogodbene vrednosti
aplikacije sistema, ki jo bo naročnik unovčil
v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni
opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za
dobro izvedbo posla mora veljati za ves čas
trajanja pogodbe plus en dan.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačilo storitev izvajal mesečno.
Storitve, opravljene v tekočem mesecu,
zapadejo v plačilo 15. dan v naslednjem
mesecu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost, kot je navedeno ponudnikom, ki bodo
izpolnjevali pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih;
2. iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje
za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga
2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje
dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti ne potrebuje;
3. iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava);
5. ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5);
6. izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz priložene lastne izjave
– priloga 6)
B. Na področju referenc:

1. ponudnik ima vsaj dve potrjeni referenci o tem, da ponujene storitve opravlja
najmanj v dveh javnih zavodih (kar je razvidno iz obrazca prijava – reference).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS)
ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
Ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za ﬁzične, če je
pondunik s.p.);
– lastna izjava, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, 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,
z naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– lastna izjava, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo razpisane storitve opravljal skladno z bistvenimi zahtevami naročnika, določenimi
v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo (priloga št. 6). »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo razpisane storitve opravljali skladno
z bistvenimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno naročilo.«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št.
7), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji
ali podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno predložiti.
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji
ponudnik mora predložiti dokazila v skladu
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z navodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13 z
dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 s
spremembami in dopolnitvami).
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 21. 9. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 9. 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 zaključka izvedbe javnega naročila.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 9. 2005
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica

ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe
del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…)
na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
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 14. 9. 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 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 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: 14. 9. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
80,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-22468/05
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:
obnova obstoječih talnih označb v krožnem križišču, označitev robne črte in ločilnih črt na državnih cestah z uporabo
različnih materialov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek: RSC – H, G in
R ceste.
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 do 1. 7. 2006.
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 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 treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem sloven-
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Ob-22478/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, 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: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
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venije, kontaktna oseba: Mavec Majda,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-48-58, faks 01/478-48-87, elektronska pošta: majda.mavec@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenos zbirke listin zemljiškega katastra
v digitalno obliko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.30.21, CPA:
72.30.22.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
2) Kratek opis: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno.
3) Obseg ali količina:
– vzdrževanje digitalne oblike zbirke listin (77.000 TIF-ov),
– prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (246.000 TIF-ov).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– vzdrževanje digitalne zbirke listin
(77.000 TIF-ov),
– prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (246.000 TIF-ov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe,
– bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– bančna garancija za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila 30 dni od prejema računa za 70%
izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku
celotnega pogodbenega dela.
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. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
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takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da 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. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni.
5. Tuji ponudnik dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso
tuje države. Če izdaja listin o izpolnjevanju
katerega od obveznih pogojev ni v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi tuje države,
se prizna, kot dokazilo o izpolnjevanju tega
pogoja, pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda
pod prisego pred pristojnim organom tuje
države, če je to v skladu z običajno prakso
te tuje države. Če izpolnjevanje enega od
obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države
pomeni tudi izpolnjevanje drugega ali drugih
obveznih pogojev, pa to v listini ni izrecno
zapisano, mora tuj ponudnik to dokazati s
predložitvijo izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega
organa tuje države ali svoje izjave, ki jo potrdi pristojni organ tuje države.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, 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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
2. Podatki o ekonomsko–ﬁnančni sposobnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 s
podatki in kazalniki za preteklo leto in BON-2,
oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1, predložijo samo
obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo
tudi podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo
ponudnikove transakcijske račune, da le ti v
preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo
svojo ekonomsko–ﬁnančno sposobnost za
opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo
ponudnikom priznana ekonomsko – ﬁnančna
sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso
imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
3. Tuji ponudnik lahko dokaže svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer
ima sedež.

4. Povprečna ustvarjena letna vrednost
prometa (za pretekla tri koledarska leta) ponudnika, mora presegati dvakratno vrednost
ponudbe za posamezen sklop.
5. V zadnjih treh koledarskih letih ponudnik ne sme imeti negativnega ﬁnančnega
poslovanja (izgube pri poslovanju).
6. Ponudnik mora izkazati zanesljivost
pri poslovanju z izpolnitvijo obrazca o podatkih o uveljavljenih (neuveljavljenih) jamstvih zoper ponudnika oziroma o podatkih o
pravdah od 1. 2. 2002 dalje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z vsem materialom, ki ga bo naročnik predal
izvajalcu in je predmet pogodbenega dela,
ravnal tako, da ne bo prišlo do kakršnega
koli poškodovanja ali izgube materiala ter,
da se bo material, ki ga bo kot izvajalec prejel od naročnika v času pogodbenega dela,
nahajal maksimalno 200 km od sedeža naročnika, kar mora biti razvidno iz ponudbe –
samega načina izvedbe pogodbenega dela
ter lokacije izvajanja pogodbenega dela.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
3. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in podatki o usposobljenosti
ponudnika, kjer mora ponudnik navesti isto
ali enako opremo, s katero bo razpolagal v
času izvajanja pogodbenega dela in s katero
je bil izveden test – lahko se razlikuje le v številu kosov opreme. Ponudba mora vsebovati,
poleg ostalih delavcev, najmanj eno osebo,
ki bo ključno pokrivala vsebinski del pogodbene naloge. Ta oseba mora imeti slovensko
državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju
slovenščine s strani pooblaščene inštitucije
in poznati mora slovenski zemljiški kataster in
njegov sistem arhiviranja oziroma poznati primerljiv sistem zemljiškega katastra, kar mora
izkazovati z najmanj dvema referencama sodelovanja na nalogah, ki so bile zaključene
po 31. 12. 2002. Za vodjo pogodbene naloge
je nujno predložiti dokazilo, da je bila oseba
že vodja vsaj dveh (katerih koli) pogodbenih nalog, ki so bile uspešno zaključene po
31. 12. 2002 in je bila njihova posamezna
vrednost enaka ali večja vrednosti naloge,
za katero se daje ponudba.
4. Ponudnik mora za nalogo, za katero
se prijavlja, predložiti test. Naročnik ga bo
na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji, ovrednotil. Uspešno izdelan test
je pogoj za udeležbo ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-8450002549 model: 11 sklic na št.
25127-7130007-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 9.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik podjetja s pooblastilom, če je to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 10. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za tehnični
del: Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Majda Mavec, tel.
478-48-58.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2005
ob 12.30, Trbovlje; sejna soba Komunale
Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 3753-05
Ob-22498/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 16.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05 S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje kanalizacije in greznic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik, Kisovec, Izlake, Zagorje ob Savi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– praznjenje in čiščenje greznic (cena
za m3 počrpane vsebine) 2000 m3,
– čiščenje in izpiranje kanalizacije pod
pritiskom 600 ure,
– premik na delovno lokacijo v Občini
Trbovlje 400 x,
– premik na delovno lokacijo v Občini
Hrastnik 200 x,
– premik na delovno lokacijo v Občini
Zagorje 100 x;
– odvoz v čistilno napravo:
odvoz Trbovlje – ČN Domžale 1000 m3,
odvoz Hrastnik – ČN Domžale 670 m3,
odvoz Zagorje (Izlake, Kisovec) – ČN
Domžale 30 m3,
odvoz Zagorje – ČN Zagorje 200 m3,
odvoz Izlake ali Kisovec – ČN Zagorje
100 m3.
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 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 30 dni po izstavitvi računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Drugi pogoji:
– odzivni čas: 1,5 ure po tel. naročilu
naročnika,
– razpoložljivost: vsak dan, 24 ur/dan,
– kvalitetno vozilo oziroma oprema za
opravljanje te storitve, pritisk najmanj 170
bara,
– delovna ekipa mora biti všteta v ceno,
– izvajalec nudi nadomestno vozilo in
opremo v primeru okvare vozila oziroma
opreme,
– plačilni pogoji: min. 30 dni od izstavitve
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: so del razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so del razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/05 S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: ponudniki dobijo pisno razpisno dokumentacijo na pisno
zahtevo ali v elektronski obliki na spletni
strani www.komunala-trbovlje.si v rubriki
Obvestila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2005 do 12.
ure, vsak delavnik med 8. in 12. uro v tajništvu Komunale Trbovlje d.o.o.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Ob-22501/05
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: Ferlinc Darja, 2500 Maribor, Slovenija, faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
darja.ferlinc@posta.si, internetni naslov:
www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 59-2005/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tiskanje in dobava LX voščilnic za obdobje dveh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišče Pošte Slovenije,
Zagrebška 106, Maribor.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 78.12.50.00-9.
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: predmet javnega razpisa je tiskanje LX voščilnic:
1. 122.000 navadnih voščilnic (30 motivov),
2. 84.000 glasbenih enoglasnih voščilnic
(20 motivov),
3. 20.400 super glasbenih enoglasnih
voščilnic (3 motivi),
4. 13.600 super glasbenih večglasnih
voščilnic (2 motiva),
5. 21.000 glasbenih večglasnih voščilnic
(6 motivov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 25 mesecev od oddaje naročila;
začetek predvidoma 1. 1. 2006 in/ali konec
predvidoma 31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT in bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naroč-
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nik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da 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,
– da ponudnik zagotavlja, da upošteva
obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varnosti pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v
Republiki Sloveniji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 16. 12.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za posamezen sklop
naročila.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 59/JNS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 2005 do
12. ure.
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. 9. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-22584/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: peter.hometer@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA kat. 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: tiskanje poštnih vrednotnic
v letu 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskanje poštnih vrednotnic in ﬁlatelističnih izdelkov v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE Maribor, PLC Maribor, Zagrebška cesta
106, Maribor, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2, 78.12.10.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
I. sklop: ponatis rednih poštnih znamk,
natisnjenih v polah po 50 znamk, motiv Cvetje Slovenije – 50,000.000 kosov znamk.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
II. sklop: redne poštne znamke, natisnjene v polah po 50 znamk, motiv Božič in
Novo leto – 3,440.000 kosov znamk.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
III. sklop: redne poštne znamke, natisnjene v zvežčkih po 12 znamk, na samolepilnem papirju, motiv Božič in Novo leto
– 180.000 kosov zvežčkov z 12 znamkami.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
IV. sklop: redne poštne znamke, natisnjene v kartončkih po 6 znamk, na samo-

lepilnem papirju, voščilni motiv – 50.000 kosov kartončkov s 6 znamkami.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
V. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 25 znamk – 910.000
kosov znamk.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
VI. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 16 znamk – 360.000
kosov znamk.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
VII. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 10 znamk – 270.000
kosov znamk.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
VIII. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 8 znamk – 160.000
kosov znamk.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
IX. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 10 znamk, v obliki
srca – 120.000 kosov znamk.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
X. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 6 znamk – 200.000
kosov znamk.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
XI. sklop: priložnostne poštne znamke v
bloku z eno priložnostno znamko – 150.000
blokov z eno znamko.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
XII. sklop: priložnostne poštne znamke
v bloku s štirimi priložnostnimi znamkami
– 80.000 blokov s štirimi znamkami.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
XIII. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v zvežčkih po 8 znamk, na samolepilnem papirju – 30.000 kosov zvežčkov z
8 znamkami.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.12.10.00-1.
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3) Obseg ali količina:
XIV. sklop: ovitki prvega dne – 108.000
kosov ovitkov prvega dne.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.12.10.00-1.
3) Obseg ali količina:
XV. sklop: ilustrirane, dotiskane, razglednične dopisnice – 40.000 kosov dopisnic.
Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.12.10.00-1.
3) Obseg ali količina:
XVI. sklop: pisma z belim pisemskim
papirjem in barvnim pisemskim papirjem
– 12.000 kosov pisem.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.13.50.00-2.
3) Obseg ali količina:
XVII. sklop: ponatis redne poštne znamke, natisnjene v polah po 50 – 45,000.000
kosov znamk.
Sklop št. 18
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.12.10.00-1.
3) Obseg ali količina:
XVIII. sklop: ponatis redne dopisnice
– 2,800.000 kosov.
Sklop št. 19
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.12.10.00-1.
3) Obseg ali količina:
XIX. sklop: ponatis pisma z belim pisemskim papirjem – 120.000 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: ponatis rednih poštnih znamk,
natisnjenih v polah po 50 znamk, motiv Cvetje Slovenije – 50,000.000 kosov znamk,
II. sklop: redne poštne znamke, natisnjene v polah po 50 znamk, motiv Božič in
Novo leto – 3,440.000 kosov znamk,
III. sklop: redne poštne znamke, natisnjene v zvežčkih po 12 znamk, na samolepilnem papirju, motiv Božič in Novo leto
– 180.000 kosov zvežčkov z 12 znamkami,
IV. sklop: redne poštne znamke, natisnjene v kartončkih po 6 znamk, na samolepilnem papirju, voščilni motiv – 50.000 kosov kartončkov s 6 znamkami,
V. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 25 znamk – 910.000
kosov znamk,
VI. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 16 znamk – 360.000
kosov znamk,
VII. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 10 znamk – 270.000
kosov znamk,
VIII: sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 8 znamk – 160.000
kosov znamk,
IX. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 10 znamk, v obliki
srca – 120.000 kosov znamk,
X. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v polah po 6 znamk – 200.000
kosov znamk,
XI. sklop: priložnostne poštne znamke v
bloku z eno priložnostno znamko – 150.000
blokov z eno znamko,

XII. sklop: priložnostne poštne znamke
v bloku s štirimi priložnostnimi znamkami
– 80.000 blokov s štirimi znamkami,
XIII. sklop: priložnostne poštne znamke,
natisnjene v zvežčkih po 8 znamk, na samolepilnem papirju – 30.000 kosov zvežčkov z
8 znamkami,
XIV. sklop: ovitki prvega dne – 108.000
kosov ovitkov prvega dne,
XV. sklop: ilustrirane, dotiskane, razglednične dopisnice – 40.000 kosov dopisnic,
XVI. sklop: pisma z belim pisemskim
papirjem in barvnim pisemskim papirjem
– 12.000 kosov pisem,
XVII. sklop: ponatis redne poštne znamke, natisnjene v polah po 50 – 45,000.000
kosov znamk,
XVIII. sklop: ponatis redne dopisnice
– 2,800.000 kosov,
XIX. sklop: ponatis pisma z belim pisemskim papirjem – 120.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT, izbrani ponudnik predloži
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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 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 ponudnik tehnično sposoben izpeljati javno naročilo,
– da je kadrovsko sposoben izvesti JN,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in izjava,
– potrdilo pooblaščenega revizorja,
– izjava ponudnika, da bo reklamacije
rešil takoj oziroma najkasneje 3 koledarske
dneve od prejema obvestila o reklamaciji,
– izjava ponudnika o dobavi na naročnikovo lokacijo,
– izjava ponudnika o varovanju podatkov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,
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– ponudnik je pravilno in pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb v zadnjih treh letih pri naročniku,
– ponudba mora biti veljavna najmanj do
30. 12. 2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti), oziroma davčne napovedi potrjene
s strani davčne uprave za leto 2002, 2003
in 2004,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti promet manjši od mnogokratnika 3 skupne ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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: 61/JNS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 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: 10. 10. 2005 ob 12.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 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: 12. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-22591/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, kontaktna oseba: Nataša Pivka Galun, univ. dipl. prav., Razlagova 14,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-90-323,
faks 02/25-27-056, elektronska pošta: natasa.galun@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov - čiščenje
stavb.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Razlagova 14,
20 in 22.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 10. 2005, konec 30. 9. 2006.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: pogoji za priznanje sposobnosti po 42.
členu ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: obrazca BON-1
in BON-2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: za ugotovitev tehnične usposobljenosti naj ponudnik predloži seznam
najvažnejših opravljenih storitev čiščenja
v zadnjih treh letih (2002-2004). Naročnik
bo priznal tehnično usposobljenost ponudnikom, ki bodo izkazali zadovoljivo izvedbo
del s potrdili vsaj treh naročnikov v zadnjih
treh letih.
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: 16. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 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. 9. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 12. uri, Maribor, sejna soba v mansardi
na Razlagovi 14.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1957/05

Ob-22566/05

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d., skladno
z določili 77. čena ZJN-1 zaključuje postopek javnega razpisa za oddajo naročila po
odprtem postopku, evidentiranem pod JN
01/05: »Dobava primarne in sekundarne
opreme za RTP 110/10 (20) kV Polje – razširitev in prehod na 20 kV«, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 6/05 z dne 21. 1.
2005, Ob-1458/05 (predhodni razpis), 31/05

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
z dne 25. 3. 2005, Ob-8376/05 (objava razpisa), Glasilih ES št. 2005/S 13-012092 z
dne 19. 1. 2005 (predhodni razpis) in 2005/S
59-057170 z dne 24. 3. 2005 (objava razpisa), brez izbire najugodnejšega ponudnika
in naročila ne odda.
Naročnik namerava predmetno javno naročilo objaviti še v letu 2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-22446/05
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., kontaktni osebi:
Danijela Homec – za splošni del, Stevanović
Damjan – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: danijela.homec@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., kontaktne osebe: vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30: Danijela
Homec, tel. 02/220-01-29 – splošni del;
Stevanović Damjan; tel. 02/220-01-24
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta:
danijela.homec@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec,
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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški inventar.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
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: 10,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 16 mesecev od priznanja usposobljenosti in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
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.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v
2. fazi javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe vse kandidate, katerim bo priznana
usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega razpisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 9. 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: 2. 9. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
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:
– Danijela Homec, tel: 02/220-01-29 – za
splošni del,
– Stevanović Damjan; tel: 02/220-01-24
– za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-22447/05
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., kontaktni osebi: Danijela Homec – za splošni del, Filipič
Branko – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
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faks 02/220-01-07, elektronska pošta: danijela.homec@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.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30: Danijela Homec, tel. 02/220-01-29 –
splošni del; Filipič Branko; tel. 02/220-02-85
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: danijela.homec@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,. kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, 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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
potrošni materiali za vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
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: 12,000.000
SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 leta od priznanja usposobljenosti
in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
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.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 9. 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: 2. 9. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila
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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
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:
– Danijela Homec, tel. 02/22-00-129 – za
splošni del,
– Filipič Branko; tel. 02/22-00-286 – za
tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-22469/05
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., kontaktni osebi:
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.,
kontaktni osebi: 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
– 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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela
Homec, 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: danijela.homec@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 Krai-
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ger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
cevi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
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: 47,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 15 mesecev od priznanja usposobljenosti in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
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.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: naročnik bo v
2. fazi javnega razpisa povabil k oddaji ponudbe vse kandidate, katerim bo priznana
usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega razpisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 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: 2. 9. 2005 do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
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priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
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: 11. 8. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-22470/05
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., kontaktni osebi:
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.,
kontaktni osebi: 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
– 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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, 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: danijela.homec@elektromaribor.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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sponke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
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: 25,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 15 mesecev od priznanja usposobljenosti in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
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.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe (kadar je potrebno): naročnik bo v 2. fazi javnega razpisa
povabil k oddaji ponudbe vse kandidate,
katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega razpisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 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: 2. 9. 2005 do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
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: 11. 8. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-22556/05
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-

cijo 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: elektro.mb@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
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, 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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izolatorji in opornice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: izolatorji, steklo in porcelan.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
22,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: kompozitni izolatorji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: opornice.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
8,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali več sklopov.
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: 35,500.000
SIT; sklopi A, B, C.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 95 točk,
2. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno
– 3 točke,
3. rok plačila – 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: 20. 9. 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: 20. 9. 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: 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: 20. 9. 2005
ob 11. 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 dan med
7.30 in 9.30:
– Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– za splošni del,
– Arpad Gaal; tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-22557/05
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., kontaktni osebi: 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: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: 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: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, 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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stikalne naprave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: razdelilni SN in NN stikalni bloki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
58,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: SN ločilna stikala.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
13,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: NN ločilna stikala.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
1,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. D
2) Kratek opis: SN in NN prenapetostni
odvodniki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
11,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
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: 83,500.000
SIT; sklopi A, B, C, D.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno 86 točk,
2. kompatibilnost 10 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 20. 9. 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: 20. 9. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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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: 20. 9. 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 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: 12. 8. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-22558/05
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: elektro.mb@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.,
kontaktni osebi: 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
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, 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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
univerzalni kabli 20 KV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
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: 110,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi
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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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 91 točk,
2. reference 5 točk,
3. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno
2 točki,
4. rok plačila 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 20. 9. 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: 20. 9. 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: 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: 20. 9. 2005
ob 13. 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: 12. 8. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1943/05
Ob-22565/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: Mojca Škerjanec – tehnično
področje, Irena Homovc Gačnik – splošno
področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna centrala),
01/230-43-20, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56/VI. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska
c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ADSS (delno tudi TOSM) optičnega kabla, obešalnega materiala in druge opreme, izvedba prevzemnih optičnih
meritev ter izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta za izgradnjo
optične povezave z samonosilnim (ADSS)
optičnim kablom po 20 kV daljnovodu na
relacijah RTP Črnuče – RTP Kamnik, TP
Merkur Rudnik – RTP Grosuplje in RTP
Grosuplje – RP Ivančna Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga je fco skladišče naročnika: delno v
RTP Črnuče (za objekt ADSS/TOSM Črnuče
– Kamnik) in delno v RTP Grosuplje (za objekt ADSS/TOSM TP Merkur Rudnik – RTP
Grosuplje in ADSS/TOSM RTP Grosuplje
– RP Ivančna Gorica) – razloženo.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32520000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina in obseg so razvidni iz tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: največ 5 tednov od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, to je do 10. 1. 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%,
– pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10%,
– pogodbene vrednosti (po predloženem
vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
V dokazilo, da ponudnik ni bil kaz-novan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovan-jem, oziroma
so posledice sodbe že izbri-sane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
V pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih, ki so v pristojnosti Davčne uprave RS,
v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30
dni,
V BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je ponudnik
samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih
bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše
od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1,

– pisna izjava ponudnika o ponujenem
ADSS kablu,
– izpolnjene preglednice o ustreznosti
(kabla...),
– vsa tehnična dokumentacija po spisku
v točki 1.5 Tehničnih razpisnih pogojev.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe več
ponudnikov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
V – dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe,
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe ter za vse v
ponudbi navedene podizvajalce.
Tuji ponudniki: kolikor je ponudnik tuja
pravna ali ﬁzična oseba, mora predložiti
zgoraj zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij skladno z Navodilom o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo
listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za
udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in o načinu preveritve
teh listin (Ur. l. RS, št. 13/01). V primeru, da
država, kjer ima ponudnik sedež, oziroma
stalno prebivališče, ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (90%),
2. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5%),
3. reference ponujenega kabla (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 19/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 9. 2005 (skladno s prilogo A objave).
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.,
št. 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-19, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 ali 31 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. 1. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
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ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005,
ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 7. 9. 2005
do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Popravek
Št. 61/3305/2005
Ob-22572/05
Naročnik spreminja datum odpiranja ponudb za izvajanje posevkov dreves in čiščenja podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in
400 kV (razpis objavljen v Ur. l. RS, št. 54 z
dne 3. 6. 2005, Ob-15533/05).
Novi rok za sprejem ponudb je 7. 9. 2005
do 9.30, odpiranje ponudb pa 7. 9. 2005
ob 10. uri na Hajdrihovi 2, Ljubljana, v dvorani D.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 00220
Ob-22457/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje s
prenosnim omrežjem d.o.o., kontaktni osebi:
Edvard Grobler, Simon Križaj, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska
pošta: edvard.grobler@geoplin-plinovodi.si,
simon.krizaj@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/51/2005/UD-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba dobave in instalacije programske
opreme, izvedene v obliki samostojnih
modulov, ki bodo integrirani v sistem
SCADA družbe Geoplin plinovodi d.o.o.
in predstavljajo nadgradnjo tega sistema.
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: razvoj,
instalacija v sistem Syslink3 SCADA in predaja v obratovanje naslednjih programskih
modulov:
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a) dodajanje nominiranih vrednosti;
b) nadgradnja RTU Šempeter in Vodice;
c) konﬁguriranje 28 novih TDL naprav
v SCADA;
d) prenos podatkov o stanju ventila
LBC;
e) prenos podatkov iz DCON na GMS;
f) prenos stanj števcev, ki jih beleži
TDL;
g) funkcije sinhronizacije master sistema SCADA z BKP sistemom SCADA v KP
Kidričevo;
h) konﬁguriranje 39 novih RTU/DCON;
i) model: konﬁguriranje 39 novih
RTU/DCON in 28 novih TDL.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek september 2005 in konec
december 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
drugi fazi postopka bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbenega
zneska in ob podpisu pogodbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe, veljavno za čas veljavnosti garancijske dobe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo storitve, ki bodo predmet
pogodbe, plačeval na osnovi računov, ki jih
bo izvajalec izstavljal po dokončanju posameznih modulov in potrditvi gotovosti s
strani odgovornega predstavnika naročnika
in predstavnika UPR; vrednost računov bo v
skladu s pogodbeno določenimi vrednostmi
posameznih programskih sklopov. Predvideno število kontrolnih točk je 9.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: podizvajalci niso predvideni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
3. zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
4. ponudnik, njegov podizvajalec ali katerikoli izvajalec pri skupni ponudbi se ne sme
nahajati na seznamu poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročnik ne sme sodelovati (Ur. l. RS, št. 43/05).
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.1) so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več pogojev
navedenih pod točko ne izpolni, so obvezni
izločilni element.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. letni prihodek ponudnika v letu 2003
morajo biti večji kot 1.000,000.000 SIT;
2. izjava ponudnika, da je v letu 2004 in
v vseh mesecih leta 2005 pred oddajo ponudbe posloval uspešno;
3. ponudnik mora biti prisoten na trgu za
računalniške dejavnosti, ki so predmet razpisa najmanj 10 let.
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.2) so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več pogojev
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navedenih pod točko ne izpolni, so obvezni
izločilni element.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti pooblaščen za prodajo in podporo sistemov SCADA – Syslink3
podjetja Willowglen, Malezija, ki je dobavil
obstoječi delujoči sistem pri naročniku. Navedeno podjetje ima izvorno kodo za delovanje obstoječega sistema;
2. ponudnik mora imeti najmanj eno referenco iz podpore in vzdrževanja sistema
SCADA;
3. ponudnik mora imeti na svoji lokacij
postavljen računalniški sistem, ki omogoča
testiranje aplikacij SCADA (z izjemo komunikacij do RTU-jev preko javnega sistema
komunikacij). Platforma sistema mora biti
ista kot je platforma SCADA sistema pri naročniku;
4. ponudnik mora imeti organizirano lastno servisno službo.
Kadrovski pogoji – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora imeti zaposlene najmanj 4 delavce z univerzitetno izobrazbo
tehnične smeri, ki se zahtevajo za izvajanje
del tega razpisa. Delavci morajo biti zaposleni pri ponudniku najmanj eno leto za nedoločen delovni čas;
2. ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dve vodji projektov. Imeti morata najmanj
univerzitetno izobrazbo.
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.3) so obvezni. Kadrovski pogoji pod to točko se
med seboj ne združujejo. Kolikor ponudnik
enega ali več pogojev navedenih pod točko III.2.1.3) ne izpolni, so obvezni izločilni
element.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena storitve,
2. tehnična rešitev (konformančna tabela),
3. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/51/2005/UDST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 9. 2005 do
10. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TRR 02923-0254424156
odprt pri NLB d.d., Ljubljana. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da je
ponudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo
da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 9. 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 roka za
sprejemanje ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: kraj Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-22260/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-25-26, faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-007/05.
II.5) Kratek opis: dobava in gradnja pohištvene opreme za novi prizidek k ZD
Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 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. 7: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,350.409 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. 8. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12423/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 66305-9/2002/12
Ob-22318/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža opreme za Varstveno delovni center
Cerknica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13/2005: Atlas oprema,
d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,484.675,60 SIT;
najnižja ponudba: 14,484.675,60 SIT, najvišja ponudba: 21,873.872,78 SIT.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1433605 z dne 27. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,234.738,62 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop (kanile): Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,227.976,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop (rokavice kirurške): Simps‘s d.o.o., kontaktna oseba: Tina
Prevorčnik, Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/562-13-50, faks 01/562-13-39, elektronska pošta: javna.narocila@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 711.734 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop (rokavice pregledne): Simps‘s d.o.o., kontaktna oseba: Tina
Prevorčnik, Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/562-13-50, faks 01/562-13-39, elektronska pošta: javna.narocila@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,309.516,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6. sklop (rokavice
gospodinjske): Simps‘s d.o.o., kontaktna
oseba: Tina Prevorčnik, Motnica 3, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-13-50, faks
01/562-13-39, elektronska pošta: javna.narocila@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38.623,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17550/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-22323/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba: Sabina Arčan, prav., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-01-00, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: južno sadje,
2. sklop: domače sadje,
3. sklop: zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1, 2 in 3: S. P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– najnižja ponudba: 793.333 SIT, najvišja ponudba: 956.118 SIT (javno naročilo
št. 1),
– najnižja ponudba: 765.706, najvišja ponudba: 1,126.431 SIT (javno naročilo št. 2),
– najnižja ponudba: 2,550.844 SIT, najvišja ponudba: 3,151.496 SIT (javno naročilo št. 3).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 (za javno
naročilo št. 1, 2 in 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9.
2004, Ob-24626/04, št. 465/04, stran 6296
in 6297.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 9. 2005 do 31. 10. 2005.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Št. 311-1/2005
Ob-22327/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Branka Lavrih,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija,
tel. 896-34-52, elektronska pošta: Branka.lavrih@litija.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za Občino Litija, javne zavode in
krajevne skupnosti v letih 2005 in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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. 430-1/2005: Elektro
Ljubljana d.d, Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: VT: 13,99 SIT;
MT: 7,10 SIT; ET: 12,18 SIT; JR: 8,52 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10158/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Občina Litija
Ob-22382/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-25, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si, internetni
naslov: www.zd-lj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-9/2005.
II.5) Kratek opis: brizge, igle, kanile in
rokavice (kirurške, pregledne, gospodinjske).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,150.000 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. 1. sklop (brizge): Medis
d.o.o., kontaktni osebi: Meri Prodan, Karmen
Marin, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-69-00, faks 01/589-69-91,
elektronska pošta: meri.prodan@medis.si,
karmen.marin@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,397.437,79 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop (igle): Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98.

Stran

Ob-22395/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-14-00, faks
01/244-14-47.

Stran
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
24.45.16.60-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-93/05-1.
II.5) Kratek opis: nujen nakup cepiva
proti gripi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 900-031-152/05: Solvay
Pharmaceuticals GmbH, Podružnica Slovenija, kontaktna oseba: Irena Jasenko, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,99 EUR (za 90.000
odmerkov).
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. 900-031-152/05: Solvay
Pharmaceuticals GmbH, Podružnica Slovenija, kontaktna oseba: Irena Jasenko, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,50 EUR (za 20.000
odmerkov).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 900-037-93/05-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 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: 5. 8. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-22396/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-14-00, faks
01/244-14-47.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
24.45.16.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 400-037-29/05-1.
II.5) Kratek opis: nabava zdravila proti
klopnemu meningoencefalitisu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 400-037-29/05-1: Baxter
Ag, kontaktna oseba: Roberto Smotlak, Muellerstrasse 3, 8604 Volketswill, Švica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 400-037-29/05-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 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: 10. 8. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-22397/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2, Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-14-00, faks 01/244-14-47.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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:
24.45.16.60-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-93/05.
II.5) Kratek opis: cepivo proti gripi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merili za izbiro sta:
– rok dobave,
– cena.
Merilo: rok dobave je ovrednoten po naslednjih kriterijih:
1. do vključno 1. septembra – 3 točke,
2. med 2. septembrom in 16. septembrom – 2 točki,
3. med 17. septembrom in 30. septembrom – 1 točka.
Merilo: cena je ovrednotena po naslednjih kriterijih:
1. do vključno 3 EUR – 4 točke,
2. od 3,01 do vljučno 3,20 EUR – 2
točki,
3. od 3,21 EUR – 0 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 900-037-93/05: Sanoﬁ Pasteur SA, kontaktna oseba: Clemen Hofmann, 2 Avenue Pont Pasteur, 6900 Lyon,
France.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 900-037-93/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 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 to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-22450/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kontaktna oseba: Alenka Urbančič, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-86-00, faks 01/234-86-30, elektronska
pošta: alenka.urbancic1@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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/05.
II.5) Kratek opis: dobava kuhinjske
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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. 03/05: AGS gastro sistemi
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Jakša, Kosovelova 2, 1000 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/781-06-00, faks 01/781-06-41, elektronska pošta: slo@ags-gs.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,647.543,66 SIT.
Najnižja ponudba: 6,647.543,66 SIT, najvišja ponudba: 9,257.600 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: 03/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 56 z dne 10. 6.
2005, Ob-15959/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 509/05
Ob-22452/05
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 00386/522-27-64.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.21.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup plastičnih vrečk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 126 mio SIT za obdobje 3 let.
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. 26/05: nakup plastičnih
vrečk sklop 7: Vafra commerce d.o.o., kontaktna oseba: Franjo Verdnik, Griže 125,
3302 Griže, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,302.800 SIT/1 leto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8099/05 z dne 25. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Klinični center Ljubljana

oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_003/05.
II.5) Kratek opis: računalniška oprema
strežniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, rok dobave in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/05: Perftech d.o.o., kontaktna oseba: Janez Kožuh, Pot na Lisice 4,
4260 Bled, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,085.717 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16059/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-22467/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5; glavni besednjak, dodatni
predmet: 36.11.14.20-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-006/2005-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup pisarniškega
pohištva in stolov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
22,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupno ceno iz ponudbenega predračuna,
– rok dobave in montaže opreme,
– rok odprave napake oziroma nadomestila opreme,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-006/2005-1L-ODP/B
sklop A: Bruma d.o.o., kontaktna oseba: Janez Hribar, Vrhpolje 250, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-95-50, faks 01/831-95-50,
elektronska pošta: bruma@siol.net.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
RTV-006/2005-1L-ODP/B sklop B: Lesnina
MG oprema d.d., kontaktna oseba: Jože
Breznik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slo-

venija, tel. 01/436-22-67, faks 01/436-34-41,
elektronska pošta: joze.breznik@lesninamg.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-006/2005-1L-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2.
2005; Ob-4324/05
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22482/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Nataša Šincek Jovič, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-52-09, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža arhivskih regalov ter dobava in
vnos blagajn in kovinskih omar za potrebe pravosodnih organov:
Sklop A – arhivski regali,
Sklop B – blagajne,
Sklop C – kovinske omare.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 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. 371-02-12/05(0406): RS,
Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba:
Nataša Šincek Jovič, Župančičeva 3, 1117
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-52-09, faks
01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,037.100 SIT;
najnižja ponudba: 12,037.100 SIT, najvišja
ponudba: 12,820.620 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 10,833.390 SIT.
Delež: 90%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15311/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javni razpis je uspel
za sklop A.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-22487/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna

Stran

Ob-22492/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Janez Polanec, Puhova ulica 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-51-11,
faks 02/771-36-01, elektronska pošta: pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni naslov: www.komunala-ptuj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1B/2005.
II.5) Kratek opis: dobava kurilnega
olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 90 – točk,
– plačilni pogoji – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-1B/2005: Petrol
d.d., kontaktna oseba: Breda Merc, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/60-96-259, faks 02/60-96-253, internetni
naslov: www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,712.400 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-1B/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14086/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Št. 336/05
Ob-22494/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Vilim Lovrinčič, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-59-00, faks 01/369-59-01, elektronska pošta: gp.mk@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MK.IT-2005.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme za projekt registra kulturnih
predmetov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 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. MK.IT-2005: FMC d.o.o.,
kontaktna oseba: Martin Fatur, direktor, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-51-00, faks 01/520-51-80, elektronska pošta: info@fmc.si, internetni naslov:
http://www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,323.120 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: MK.IT-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005,
Ob-16982/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Ministrstvo za kulturo
Št. 404-08-96/2005-41
Ob-22564/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 86/2005-ODP, nakup gradbene mehanizacije.
II.5) Kratek opis: nakup gradbene mehanizacije:
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1. valjar – 1 kos,
2. bager-goseničar – 1 kos,
3. bager-kolesnik – 1 kos,
4. buldožer – 1 kos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 109,000.000 SIT brez vključenega
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. skupna vrednost ponudbe: utež – 70
točk,
2. dobavni rok: utež – 15 točk,
3. garancijski rok: utež – 15 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 86/2005-ODP – Nakup gradbene mehanizacije: Maco-SL d.o.o.,
kontaktna oseba: Izda Igor, Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/393-73-60, faks 05/393-73-61, internetni naslov: macoslgo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
117,190.000 SIT brez DDV, sklenjena dne
29. 7. 2005.
Druga pravilna ponudba je bila v vrednosti 121,656.800 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-96/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 26-28/2005, Ob-7525/05 – 18. 3.
2005; popravek: 36/2005, Ob-9726/05 –
8. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1350/05
Ob-22575/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD
Slovenija, kontaktna oseba: Irena Horvat,
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-17, faks 01/518-89-11,
elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov: zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-7/05.
II.5) Kratek opis: menjava 449.091 litrov
kurilnega olja – ekstra lahko na lokaciji Horizont TVT, Preradovičeva 22, 2000
Maribor.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN15-7/05-REZ: Horizont
d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Cverlin, Vodovodna 30c, 2000 Maribor, Slovenija, tel.

02/320-71-50, faks 02/320-71-51, elektronska pošta: horizont@horizont.si, internetni
naslov: www.horizont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,83 SIT/l.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 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: 12. 8. 2005.
ZORD Slovenija

Blago in storitve
Št. 82000-00009/2004 1400 01 Ob-22379/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Slobodan
Stojanović, Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-12-50,
faks +386/2/614-12-54, elektronska pošta:
slobodan.stojanovic@maribor.si, internetni
naslov: http://www.maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago, storitve.
II.5) Kratek opis: naročilo izdelave in
dobave dveh gasilskih vozil (GVC 16/25
in GVC 40/80-10 S 1500) za poklicno enoto javne gasilske službe Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 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-1460/05: Dumida
d.o.o., kontaktna oseba: Miodrag Zdravković, Spodnje Dobrenje 42a, 2211 Pesnica pri
Mariboru, Slovenija, tel. +386/2/654-47-01,
faks +386/2/654-47-00, elektronska pošta:
dumida@dumida.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 107,141.667 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:
11. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. S 13 z dne 19. 1. 2005,
Ob-1460/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Mestna občina Maribor

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gradnje
Ob-22251/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert Gradišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40305-2/2005.
II.5) Kratek opis: ureditev obrtne cone
Markovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitev – 90 točk,
– garancija – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Gradišče d.o.o., Cesta 4. maja 80, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-08-00, faks
01/709-14-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,175.297,60; najnižja ponudba: 41,175.297,60 SIT, najvišja
ponudba: 49,147.705,72 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: 40305-2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15406/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2005.
Občina Loška dolina
Ob-22292/05
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, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-80,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta:
srecko.trunkelj@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-53/04 P.
II.5) Kratek opis: gradbena dela pri izgradnji plinovodnega omrežja na območju Iga, 1. faza, naselje Ig.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.

IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PI-53/05
P: Komunalne gradnje, d.o.o., kontaktna oseba: Pavel Andrejašič, Gasilska
cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/781-81-00, faks 01/781-81-16, elektronska pošta: kgg@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
3,488.120 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-53/05 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 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: 9. 8. 2005.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 21
Ob-22329/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Topos d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Klemenčič, Roška cesta 16, 8350 Dolenjske
Toplice, Slovenija, tel. 07/373-15-31, faks
07/373-15-30, elektronska pošta: tajnistvo@topos.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija komunalnih naprav starega historičnega jedra
Novega mesta – kare 2.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/2005: Malkom d.o.o.,
Gradbeništvo Bojan Florjančič s.p., kontaktna oseba: Marjan Skube, Ljubljanska cesta
1, Podbevškova ulica 38, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. 07/393-14-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 135,884.531,89.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13540/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.7) Drugi podatki: najugodnejši ponudnik je izpolnjeval vse razpisne pogoje in bil
najugodnejši.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Topos d.o.o.
Ob-22393/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kranjska Gora, kontaktna
oseba: mag. Rajko Puš, Kolodvorska
1 b, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel.
04/580-98-00, faks 04/580-98-24, elektronska pošta: pus@kranjska-gora.si, internetni
naslov: www.kranjska-gora.si.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacijskega omrežja Rateče–Planica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,291.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena 80 točk,
– rok izgradnje 15 točk,
– garancijska doba 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 40305/01: Vodnogospodarsko podjetje d.d., kontaktna oseba:
Darjo Durjava, univ. dipl. inž. gradb., Ulica
Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-136-10, faks 04/20-136-20, elektronska pošta: darjo.durjava@vgp-kranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,430.534 SIT,
najnižja ponudba: 27,430.534 SIT, najvišja
ponudba: 34,899.112 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-9415/05 Ur. l. RS, št. 36 z dne
8. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Občina Kranjska Gora
Št. 508/05
Ob-22453/05
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 00386/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: diesel električni agregat
in rekonstrukcija NN bloka v TP.
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 brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 37/05: diesel električni agregat in rekonstrukcija NN bloka v
TP: C&G d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Marko Gabrovšek, 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: 22,676.035,13 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 507/05
Ob-22454/05
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 00386/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razvod neprekinjenega
napajanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,083.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 36/05: razvod neprekinjenega napajanja: Arba plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez Šimenc, Pot v smrečje 3,
1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51,730.050 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 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: 11. 8. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-22497/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-59, faks
01/471-05-03, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.24.40-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-10-G/2005.
II.5) Kratek opis: dodatna gradbena
dela pri izgradnji večstanovanjskega naselja Črnuška gmajna v Ljubljani s pripadajočo prometno in komunalno ureditvijo, ki se nanašajo na sanacijo kanalskega
omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,000.000 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:
GD, Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o.,
Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 61,087.768,27 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.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 23051-1/05,
JN-10-G/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 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: 12. 8. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-22499/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: modernizacija vinskih
poti Gornja Radgona.
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:
– cena,
– garancija za izvedena dela.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 33301-4/2005-104/DB: Asfalti
Ptuj d.o.o., kontaktna oseba: Miran Sagadin,
Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-26-10, faks 02/749-26-12,
elektronska pošta: info@asfalti-ptuj.si, internetni naslov: www.asfalti-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,360.677,81 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13782/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Občina Gornja Radgona
Ob-22592/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ.
dipl. ek., inž. grad., Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14,
faks 02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupina 500,
502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35213-03/2005-0801/MB.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
Razvanje IV. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35213-03/2005-0801/MB:
Nigrad, JKP d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 34,782.288,90 SIT;
najvišja ponudba: 37,505.171,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 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: 10. 8. 2005.
Mestna občina Maribor
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Storitve
Ob-22261/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_008/04.
II.5) Kratek opis: prevozi zavarovanih
oseb na dializo in z nje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, izkušnje
s prevozi in plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: Tempo Karlo Orehek s.p.
in Šenk Alojz s.p., kontaktni osebi: Karlo Orehek, Šenk Alojz, Štefanova 29a, Visoko 40a,
4000 Kranj – Šenčur, Visoko, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,717.547 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 135 z dne 17. 12. 2004,
Ob-35105/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Sp 3/2005-4/2005
Ob-22315/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava graﬁčnega
vmesnika v javanski kodi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-4/2005 – sklop
01-GUI: Adacta programska oprema d.o.o.,
kontaktna oseba: Jernej Mazi, Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/548-38-00, faks 01/548-39-00, elektronska pošta: jernej.mazi@adacta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za izvedbo projekta
po speciﬁkacijah: 8,640.000 SIT. Cena za
izvedbo dodatnih storitev: 8.400 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: obvestilo o oddaji naročila z dne 20. 6. 2005.
Pogodba sklenjena dne: 13. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6396/05 z dne 4. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2005.
Vrhovno sodišče RS, Center
za informatiko
Ob-22322/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Janko
Širec, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-60, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: janko.sirec@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.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.5) Kratek opis: zaključna faza priprave projektne in investicijske dokumentacije za objekte odvajanja odpadnih voda
s črpališči in morebitnimi manjšimi čistilnimi napravami v vseh sodelujočih
občinah, nadgradnjo centralne čistilne
naprave Ptuj in vodooskrbne objekte.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,000.000 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. 1: Institut za ekološki inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Željko Blažeka, univ. dipl. inž. grad., Ljubljanska 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/300-48-11, faks
02/300-48-35, internetni naslov: www.iei.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
88,854.135,83 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 324-03-1/04-509.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Mestna občina Ptuj
Ob-22381/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.50.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PO-INFO-01/05.
II.5) Kratek opis: operativni najem licenc OSL: 300 kosov Ofﬁce Professional
in 300 kosov CoreCal (Windows Cal, Exchange Cal, SMS, SharePoint Portal Cal)
in nakup licenc OLP: 200 kosov Windows
Cal 2003.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: – odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. PO-INFO-01/05: Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Borut Čufer,
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88,
elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,213.932,82 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PO-INFO-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 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 to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-22458/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črna na Koroškem, kontaktna oseba:
Nada Vačun, tajnica občinske uprave, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: obcina@crna.si, internetni
naslov: http://www.crna.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določila naročnik: 490-03-05/05.
II.5) Kratek opis: prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Črna na Koroškem za
šolski leti 2005/2006 in 2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
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. 490-03-05/05: Koratur d.d.,
kontaktna oseba: Tine Tevž, uni. dipl. inž.,
direktor, Perzonali 48, 2391 Prevalje, Slovenija, tel. 02/823-11-91, faks 02/823-14-89,
elektronska pošta: info@koratur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la: cena: najem minibusa: 30.000 SIT/dan,
najem kombija: 16.000 SIT/dan.
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. 490-03-05/05: Kamot,
Kamnik Matjaž s.p., kontaktna oseba: Kamnik Matjaž, Pod gonjami 15b, 2391 Prevalje, Slovenija, tel. 02/823-37-89, elektronska
pošta: matjaz.kamnik@guest.arnes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 110 SIT/km.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13263/05 z dne 22. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Občina Črna na Koroškem
Ob-22484/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad za nadzor proračuna, kontaktna oseba: Nataša Prah, Glinška 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-69-00, faks 01/369-69-14, elektronska pošta: natasa.prah@mf-rs.si, internetni
naslov: http://www.sigov.si/mf/slov/nadz_proracuna.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 9.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.12.1. Revidiranje.
II.5) Kratek opis: revizija izdatkov Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada za ﬁnančno leto, ki se konča
15. oktobra 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,352.000 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/JN/NP/2005: KPMG Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Žnidarčič, Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-11-60, faks 01/420-11-58,
elektronska pošta: marjan.mahnic@kpmg.si,
internetni naslov: www.kpmg.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,500.000 SIT;
najnižja ponudba: 17,500.000 SIT, najvišja
ponudba: 21,900.000 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:
5. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2005.
Urad za nadzor proračuna
Ob-22485/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-25-26, faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: b_006/05.
II.5) Kratek opis: prenova zdravstvenega informacijskega sistema.
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,
– povezani z zaščitno izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/05: Infonet, kontaktna
oseba: Smiljana Vončina Slavec, univ. dipl.
mat., Cesta talcev 39, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,885.550 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:
7. 7. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-22488/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.74.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_010/04.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

tev: javno naročilo št. 10/04: Spekter fokus,
d.o.o., kontaktna oseba: Anton Ostanek,
Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 77,466.582 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:
10. 2. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 132 z dne 10. 12. 2004,
Ob-33543/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 90/05
Ob-22493/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Nevenka Tomšič, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61,
faks 05/714-12-84, elektronska pošta: nevenka.tomsic@ilirska-bistrica.si, internetni
naslov: http://www.ilirsla-bistrica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41401-9/2005.
II.5) Kratek opis: ﬁnančni leasing – ﬁnanciranje nakupa 42.702 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča v Ilirski Bistrici
na območju ZN-P1-2, za obdobje 5 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102,312.070 SIT brez DDV oziroma 427.020 EUR brez DDV preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, tečajna lista 100, z dne 25. 5. 2005, 1 EUR je
239,5955 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– obrestno mero,
– stroške odobritve in vodenja,
– ponudba vključuje oba razpisana sklopa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-15594/05: Lb Leasing
Koper d.o.o., kontaktna oseba: Rok Sabadin, Ferrarska 10, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/610-04-00, faks 05/639-11-36, elektronska pošta: lbleasing@lbleasing-koper.si,
internetni naslov: www.lbleasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 564.523,27
EUR, najvišja ponudba: 575.733 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: 41401-9/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15594/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Občina Ilirska Bistrica

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– tehnično ustreznost,
– reference,
– kadre.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-033/2005-E-ODP/B:
FMC d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-04, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: joze.knez@fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 11,557.692
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-033/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005;
Ob-14502/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-22506/05
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: Franc Tomc, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-93-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: franc.tomc@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PFRO 07-05 P.
II.5) Kratek opis: tiskanje in kuvertiranje računov ter drugih tiskovin za odjemalce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,105.057 SIT za 3 leta.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno vrednost: 80 točk,
– reference: 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PFRO 07-05 P: KRO
d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Jazbec,
Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode, Slovenija, tel. 01/537-46-41, faks 01/537-37-26,
elektronska pošta: rajko@kro.si, internetni
naslov: www.kro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 30,393.600
SIT za 3 leta, najvišja ponudba: 37,904.610
SIT za 3 leta.
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: PFRO 07-05 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2005.
I.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8899/05 z dne 1. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 1350/05
Ob-22576/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD
Slovenija, kontaktna oseba: Irena Horvat,
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-17, faks 01/518-89-11,
elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov: zord@zord.org.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN7/05.
II.5) Kratek opis: skladiščenje 10.000 m3
neosvinčenega motornega bencina super
95 v skladišču Oiltanking Deutschland
GmbH & Co. KG, Tanklager Hamburg,
Blumensand 38, D-21107 Hamburg.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN7/05-REZ: Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG,
kontaktna oseba: Aat van Spronsen, Admiralitätsstraße 55, 20459 Hamburg,
Nemčija, tel. 0049-40-370-99-441, faks
0049-40-370-99-415, elektronska pošta:
aat.van.spronsen@oiltanking.com,
internetni naslov: www.oiltanking.com.
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. 7. 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: 12. 8. 2005.
ZORD Slovenija

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-22465/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-033/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup Intel strežnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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Št. 102/3269/2005
Ob-22474/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro–Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Danilo Krajnc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00, faks
+386/1/474-24-42,
elektronska
pošta:
danilo.krajnc @eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 116/2005.
II.5) Kratek opis: menjava napajalnih
naprav v objektih RTP Pekre, RTP Selce,
RTP Podlog, RTP Laško, RTP Ajdovščina, RTP Cerkno po sklopih (A do D): A)
menjava napajalnih naprav za objekt RTP
Pekre, B) menjava napajalnih naprav za
objekt RTP Selce, C) menjava napajalnih
naprav za objekt RTP Cerkno, D) dobava in montaža akumulatorskih baterij za
objekte: RTP Podlog, RTP Laško in RTP
Ajdovščina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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. 116/2005: Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Jure Berguljan, Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-94-61,
faks +386/1/589-94-09, elektronska pošta:
jure.berguljan@elektronabava.si, internetni
naslov: www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena po sklopih: A):
9,083.600,90 SIT, B): 13,715.304,90 SIT, C):
14,579.330,70 SIT, D): 15,598.781,40 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 116/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
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Vrednost (brez DDV): 52,977.017 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
Št. 102/3283/2005
Ob-22475/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro–Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Martin Hostnik, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-75, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: martin.hostnik@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 72/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kablov 110 kV za objekt RTP 110/35/20/10
kV Koper.
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. 72/2005: Elektrotehna
Elex d.o.o., kontaktna oseba: Anton Štampﬂ,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-47-99.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 244,831.419 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 51%.
V.4.2) Javno naročilo št. 72/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
Vrednost (brez DDV): 244,831.419, SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
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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.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 72/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; S Ob-16585/05
z dne 17. 6. 2005.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Elektro–Slovenija d.o.o.
Ob-22476/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ruše, kontaktna oseba: Helena Grajfoner, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, tel.
02/669-06-50, faks 02/669-06-54, elektronska pošta: helena.grajfoner@ruse.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna
oseba: Stanislav Urek, 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., tajništvo,
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: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: A12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZR in PZI za pokrit bazen s spremljajočimi prostori: pritličje: bazen, velikosti 25
× 16,5 x 1,7 m in otroški bazen, velikosti
ca. 8 x 3,6 m, vhodna avla, garderobe,
sanitarije in tuši, trije lokali v pritličju.
Klet: strojnica. Nadstropje: ﬁtnes, savna,
solarij, garderobe in sanitarije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ruše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektna dokumentacija se izdela v obsegu
in skladno z določili Pravilnika o projektni
in tehnični dokumentaciji. Predvideti bo potrebno fazno gradnjo objekta.
Investitor si je že pridobil idejni projekt za
celotni objekt, ki bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije po tem razpisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predaja PZR, PGD – 45 dni, PZI
– nadaljnjih 30 dni, sodelovanje pri gradnji
(projektantski nadzor), 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna

garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: situacijsko, izstavljanje situacij: 60% ob predaji
PGD, PZR, 30% ob predaji PZI, 10% ob izpolnitvi pogojev za uporabno dovoljenje. Kot
proračunski uporabnik bo plačeval situacije
v 60 dneh po prejemu in potrditvi le-teh.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni imel neporavnanih obveznosti,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2004 so bili najmanj za
100% večji od njegove ponudbene vrednosti
za izvedbo naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– pravne osebe: obrazca BON 1 in 2
ali BON 1/P, podatke iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida za leto 2004 (fotokopija ali izvlečki iz bilance za leto 2004) ter
potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leta 2003 in 2004 (potrjene s strani pristojne izpostave DURS) ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, in
sicer je projektiral vsaj 1 objekt, ki zajema
bazen z ogrevano vodo, velikosti najmanj za
tekmovalni bazen 16,67 x 6,67 m oziroma
skupaj najmanj 110 m2. Dokazila: potrdila
naročnikov;
– odgovorni projektant arhitekture ima
ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, in sicer je projektiral
vsaj 1 objekt, ki zajema bazen z ogrevano vodo, velikosti najmanj 16,67 x 6,67 m
(tekmovalni) oziroma skupaj najmanj 110 m2
(rekreacijski bazen). Dokazila: potrdila naročnikov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov s podzakonskimi izvršilnimi
predpisi.
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: ni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ni.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega):
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. reference arhitekta.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vključno do 12. 9.
2005.
Cena razpisne dokumentacije: 20.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
04515-0000334091, Proplus d.o.o., Maribor,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
19. 9. 2005 do 11. ure, na naslov pod točko I.1.
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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 12. uri; Občina Ruše, Trg vstaje 11,
Ruše.
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: dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti
na Proplus d.o.o., Maribor (gl. prilogo A).
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni dan od 9. do 14. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Občina Ruše

V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7350/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o.

Gradnje
št. 38/3210/2005
Ob-22473/05
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: mag.
Aleksander Krašovec, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00,
faks +386/1/474-27-02, elektronska pošta:
aleksander.krasovec@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 118/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava programa za
WAMS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22/2005: Genera PPS,
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Kukovič, Podmilščakova 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/439-30-50, faks +386/1/439-30-90,
elektronska pošta: ivan.kukovic@genera.si,
internetni naslov: www.genera.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,400.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 118/2005.

V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 32,400.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 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.
11-13 z dne 11. 2. 2005 in EU, št. 28/2005,
2005/s z dne 9. 2. 2005.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 64 z dne
8. 7. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
Ob-22477/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 (NACE).
II.5) Kratek opis: ureditev okolice vhoda Pasetti rova.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,300.000 SIT brez DDV.
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. 6: AGM Nemec Primož s.p.,
kontaktna oseba: Nemec Primož, Sedraž 3,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/564-80-43,
elektronska pošta: agm.nemec@netsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,062.985 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 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: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 6.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,062.985 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
izstavitve mesečnih situacij.
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.

Stran

Storitve
Ob-22455/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si,
vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-19/2005-ident
104824.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
sekundarne opreme 35/20 KV stikališča
v RTP KV Bohinj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OP-19/2005-IDENT
104824: C & G, d.o.o., kontaktna oseba: Sandi Sitar, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40, faks
01/283-40-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 48,335.515,67 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-19/2005ident 104824.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
48,335.515,67 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
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
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Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-19/2005ident 104824.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 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. 58
z dne 17. 6. 2005, Ob-16793/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne .
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Elektro Gorenjska

Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-22250/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZZZS-OE Ljubljana, Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-278.
II.3) Opis: izbira izvajalca storitev varovanja poslovnih stavb naročnika na naslovu Miklošičeva 24, Ljubljana (sklop A)
in izpostavah naročnika Grosuplje, Idrija,
Kamnik, Domžale (sklop B).
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: sklop A: FIT varovanje d.d.,
Mala ulica 1, Ljubljana.
V.1.2) Vrednost nagrade: (brez DDV)
11,430.852 SIT.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: sklop B: Varnost Ljubljana
d.d., Trg OF 13, Ljubljana.
V.1.2) Vrednost nagrade: (brez DDV)
1,574.400 SIT.
VI.2) Število udeležencev: 5.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2005.
ZZZS-OE Ljubljana

Javni razpisi
Št. 430-166/2005-12
Ob-22594/05
Na podlagi prvega odstavka 188. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 108/04) ter na podlagi predloga strokovne komisije o prejemnikih sredstev izdajamo sklep o izboru prejemnikov sredstev na
javnem razpisu za soﬁnanciranje programa
podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami in programa servisne
dejavnosti. Sredstva za soﬁnanciranje tega
programa v skupni višini 22 milijonov SIT se
dodelijo prejemnikom po posameznih podprogramih kot je razvidno iz tabele, ki je priloga tega sklepa in njegov sestavni del.
S prejemniki sredstev bodo sklenjene
posamične pogodbe, ki bodo prejemnikom
sredstev posredovane v podpis skupaj s
tem sklepom.
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JAVNI RAZPIS-PROGRAM PODPORE DIALOGU MED VLADO RS IN NVO PROGRAM
SERVISNE DEJAVNOSTI
– dodelitev sredstev

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3
Skupaj
21.936.000 SIT

CNVOS

ZDOS

ZUS

1,000.000 SIT
1,920.000 SIT
2,000.000 SIT
500.000 SIT
3,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,500.000 SIT

1,000.000 SIT
1,000.000 SIT

1,000.000 SIT

1,000.000 SIT
1,000.000 SIT

500.000 SIT

12,920.000 SIT

4,000.000 SIT

2,500.000 SIT

Mirovni inšitut

Podporni
center NVO

1,600.000 SIT

916.000 SIT

1,600.000 SIT

916.000 SIT

1,000.000 SIT

Ministrstvo za javno upravo

Ob-22648/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02)
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03 in 61/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006, ki ga je sprejela Vlada
RS na svoji 51. seji (sklep Vlade RS, št.
915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003), Programskega dopolnila za obdobje 2004–
2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za
izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje 2004–2006, ki
jih je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na seji dne 7. 6.
2005, Nacionalnega akcijskega programa
zaposlovanja 2004, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 100-02/2001-8 z dne
23. 9. 2004, Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01, 31/03, 135/03, 80/04 in 60/05), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leto 2005, ki ga je sprejela Vlada RS s
sklepom, št. 11002-1/2005/13 z dne 17. 3.
2005 in z dne 12. 8. 2005, Uredbo o izvajanju postopkov porabe sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
30/04, 48/04, 87/04 in 39/05), instrumenta
ISU ESS, ki ga je Programski svet posredniškega organa potrdil na 18. seji dne 19. 7.
2005, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška 12, objavlja
javni razpis
za pomoč za zaposlovanje dolgotrajno
brezposelnih žensk
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje
zaposlitvenih možnosti s subvencijo za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih žensk, za
najmanj eno leto s polnim delovnim časom
ali za krajši delovni čas pri neproﬁtnih delodajalcih.
Cilji:
– spodbujanje ponovne socialne vključenosti in povečanje stopnje zaposlenosti
žensk,

– zmanjševanje stopnje tveganja revščine in
– povečevanje razširjenosti mreže socialnih in drugih (javnih) storitev, kot dopolnitev institucionalnim socialnim storitvam, na
območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v Republiki Sloveniji.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je soﬁnanciranje zaposlitev
dolgotrajno brezposelnih žensk, kar predstavlja izvajanje Ukrepa 2.2: Pospeševanje
socialnega vključevanja znotraj 2. prednostne naloge Znanje, razvoj človeških virov in
zaposlovanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 in
Programskega dopolnila za obdobje 2004–
2006, in sicer aktivnosti: 2.2.2. Pomoč za
zaposlovanje.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Ciljna skupina:
Neproﬁtni1 delodajalci s sedežem na območju z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS2, ki bodo za obdobje najmanj
enega leta zaposlili dolgotrajno brezposelne
ženske, ki so že več kot dve leti prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu
oziroma so skupaj z vključenostjo v lokalno
zaposlitvene programe – javna dela brez
redne zaposlitve več kot dve leti, ki jim jih
bo posredoval Zavod.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
– da je neproﬁtni delodajalec registriran
za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da ima neproﬁtni delodajalec sedež
organizacije ali podružnice na območju z
višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne
v RS in da se zaposlitev realizira na tem
območju,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb,
1
Za potrebe te aktivnosti se za neproﬁtne delodajalce štejejo vsi tisti delodajalci, ki
imajo v ustanovitvenem aktu določen neproﬁtni značaj oziroma, ki vračajo vse dohodke
v osnovno dejavnost in ne delijo dobička.
2
Območje A, B in C, skladno s sklepom
o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 6/2005)
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– da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom,
– da izpolnjuje ostale pogoje in kriterije
določene v javnem razpisu.
5. Merila za izbor
1. Primernost subvencioniranja zaposlitve
Merilo
1. Ustreznost delovnega mesta za vključitev brezposelnih
oseb, glede na izobrazbo in
delovne izkušnje brezposelnih
oseb
2. Subvencionirana zaposlitev
pomeni nadaljevanje javnih del
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
vloga izbere

Maks.
število

50 točk
20 točk
70 točk
50 točk

2. Ciljna skupina brezposelnih
Merilo
1. Zaposlile se bodo brezposelne osebe, ki sodijo v ciljne
skupine, opredeljene v okviru
javnega razpisa
2. Zaposlile se bodo dolgotrajno brezposelne ženske (več
kot dve leti), starejše od 50 let
3. Zaposlile se bodo dolgotrajno brezposelne ženske (več
kot dve leti), mlajše od 26 let
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
program izbere

Maks.
število

20 točk
10 točk
10 točk
40 točk
20 točk

3. Območje zaposlitve
Merilo
1. Zaposlitev bo realizirana na
območju A, v skladu s sklepom
o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS ter
določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 6/05)
2. Zaposlitev bo realizirana na
območju B, v skladu s sklepom
o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS ter
določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 6/05)
3. Zaposlitev bo realizirana na
območju C, v skladu s sklepom
o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS ter
določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 6/05)
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
program izbere

Maks.
število

30 točk

20 točk

10 točk
30 točk
10 točk

Št.

4. Lokalno soﬁnanciranje
Maks.
število

Merilo
1. Podaktivnost bo lokalno soﬁnancirana s strani delodajalca
2. Podaktivnost bo soﬁnancirana tudi s strani lokalne
skupnosti
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
program izbere

10 točk
10 točk
20 točk
10 točk

Maksimalno število točk je skupaj 160.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z
najmanj 90 točkami. V primeru večjega števila ustreznih vlog od razpoložljivih sredstev
(na zadnjem odpiranju vlog) bodo izbrane
tiste, ki bodo zbrale višje število točk. Kolikor
bo kljub temu še vedno večje število vlog z
enakim številom točk, bo izbrana tista, ki je
prej prispela na javni razpis (po zaporedju
prispetja vloge).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti znašajo skupaj 460.158.416,18 SIT.
Planirana višina sredstev
Skupaj
PP 3587 ESS – sredstva
EU za ukrep 2.2
PP 3584 Lastna udeležba
– Ukrep 2.2. ESS
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Popolne vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali
po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po pošti,
morajo biti poslane priporočeno s povratnico
na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana. Vloge
morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke II. razpisne dokumentacije.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do:
– za prvo odpiranje do 12. ure
16. septembra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 16. septembra
2005 do 24. ure;
– za drugo odpiranje do 12. ure
13. januarja 2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 13. januarja 2005
do 24. ure in
– za tretje odpiranje do 12. ure 14. aprila
2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom
do vključno 14. aprila 2006 do 24. ure.
Vloge, ki bodo oddane po roku določenem za tretje odpiranje, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Enako bodo ponudnikom
vrnjene vloge, prispele po razdelitvi vseh
razpoložljivih sredstev.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
2006

2007

0

200,000,000,00 177,281.221,38

82,877.194,80

0

150,000.000,00 132,960.916,04

62,157.896,10

0

2005

50,000.000,00

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru podaktivnosti
Upravičeni strošek izvajalca (delodajalca) je subvencija plače za zaposlitev brezposelne osebe. Subvencija za zaposlitev za
polni delovni čas lahko znaša v skupnem
mesečnem znesku vseh upravičenih stroškov največ do 150% minimalne mesečne
plače, kar znese do 176.250 SIT mesečno
oziroma do 2,115.000 SIT za zaposlitev za
12 mesecev oziroma do 3,172.500 SIT za
zaposlitev za najmanj 18 mesecev. Subvencija za zaposlitev za krajši delovni čas,
ki traja najmanj 20 ur oziroma največ 30
ur na teden bo znašala sorazmerno manj,
glede na čas dela. Upravičeni stroški so: nadomestitev dela plače, povračilo dejanskih
stroškov za prevoz na delo, kritje stroškov
prehrane na delu in stroški predhodnega
zdravniškega pregleda.
Izplačilo subvencije bo potekalo v dveh
delih, in sicer 1 mio SIT, če gre za zaposlitev za 12 mesecev oziroma 1,5 mio SIT za
zaposlitev za najmanj 18 mesecev po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in razliko do pogodbene vrednosti za izkazane upravičene
stroške po dvanajstih mesecih od datuma
podpisa pogodbe o zaposlitvi, če gre za zaposlitev za 12 mesecev oziroma po osemnajstih mesecih, če gre za zaposlitev za 18
mesecev, ob predložitvi poročila in dokazil o
upravičenih stroških.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za Pomoč za zaposlovanje
dolgotrajno brezposelnih žensk.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

44,320.305,38

20,719.298,70

9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje bo izvedeno v roku najkasneje
osmih dni od rokov, predvidenih za predložitev vlog. Odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
Zavoda: http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v
vložišču Centralne službe Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
Mojca.Ulaga@ess.gov.si, ali po pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Mojca Ulaga), Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, soﬁnancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni) obveščeni o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS zaposlene ter
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javnost informirali in obveščali o tem, da je
zaposlitev soﬁnancirana s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev,
opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost
logotipa EU in besedila: »Program delno
ﬁnancira Evropska Unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in besedila: »Program delno ﬁnancira Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti
podatkov, posredovanih s strani izbranih
prejemnikov in upravičencev do pomoči
(sredstev), lahko tehnično, administrativno
in ﬁnančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev Republike
Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov
izvajanja ter učinkovitostjo programa in
posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže da bo nadzornim
organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost stroškov, soﬁnanciranih za
izvajanje izbranega programa; ali na kraju
samem omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovil vse
zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-22650/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02)
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03 in 61/05), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji (sklep Vlade RS,
št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003),
Programskega dopolnila za obdobje 2004–
2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za
izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje 2004–2006, ki
jih je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na seji dne 7. 6.
2005, Nacionalnega akcijskega programa
zaposlovanja 2004, ki ga je sprejela Vlada
RS s sklepom, št. 100-02/2001-8 z dne
23. 9. 2004, Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 60/05 in
76/05), Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za leto 2005, ki ga je sprejela
Vlada RS s sklepom, št. 11002-1/2005/13 z
dne 17. 3. 2005 in z dne 12. 8. 2005, Uredbo o izvajanju postopkov porabe sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05),
instrumenta ISU ESS, ki ga je Programski
svet posredniškega organa potrdil na 19.
seji dne 25. 7. 2005, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška
12, objavlja
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javni razpis
za projekte netržnih zaposlitvenih
programov
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje zaposlitvenih možnosti s subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin,
ki se soočajo z ovirami pri vstopu na trg
dela, za najmanj eno leto s polnim delovnim časom pri neproﬁtnih delodajalcih, z
možnostjo podaljšanja njihove zaposlitve do
največ pet let.
Cilji:
– preprečevanje socialne izključenosti
brezposelnih oseb iz ciljnih skupin in spodbujanje njihove ponovne delovne vključenosti,
– zmanjševanje stopnje tveganja revščine in
– povečevanje razširjenosti mreže storitev s področij urejanja okolja in ekologije,
kulture, izobraževanja, socialnega varstva ter
drugih javnih storitev nepridobitnega značaja,
na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v Republiki Sloveniji.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je soﬁnanciranje zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, ki
se soočajo z ovirami pri vstopu na trg dela,
kar predstavlja izvajanje Ukrepa 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja znotraj
2. prednostne naloge Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 in Programskega dopolnila
za obdobje 2004–2006, in sicer aktivnosti:
2.2.2. Pomoč za zaposlovanje.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Ciljna skupina:
Neproﬁtni1 delodajalci s sedežem na območju z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS2, ki bodo za obdobje najmanj
enega leta zaposlili brezposelne osebe, prijavljene v evidenci Zavoda iz ciljnih skupin,
in sicer: dolgotrajno brezposelni (več kot dve
leti), mladi, ki so opustili šolanje, so brezposelni in imajo težave na različnih področjih,
etnične skupine (Romi) in druge skupine
(žrtve nasilja, bivši odvisniki, osebe po prestani kazni in drugi), ki jim jih bo posredoval
Zavod. Iz ciljnih skupin so izvzete dolgotrajno brezposelne ženske, ki so že več kot dve
leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
na Zavodu oziroma so skupaj z vključenostjo v lokalno zaposlitvene programe – javna
dela brez redne zaposlitve več kot dve leti in
invalidi. V programe bo od vseh vključenih
najmanj 50% žensk.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
– da je neproﬁtni delodajalec registriran
za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
1
Za potrebe te aktivnosti se za neproﬁtne delodajalce štejejo vsi tisti delodajalci, ki
imajo v ustanovitvenem aktu določen neproﬁtni značaj oziroma, ki vračajo vse dohodke
v osnovno dejavnost in ne delijo dobička.
2
Območje A, B in C, skladno s sklepom
o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 6/05)

– da ima neproﬁtni delodajalec sedež
organizacije ali podružnice na območju z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS in
da se zaposlitev realizira na tem območju,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb,
– da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom,
– da izpolnjuje ostale pogoje in kriterije
določene v javnem razpisu.
5. Merila za izbor
1. Primernost subvencioniranja zaposlitve
Merilo
1. Program spodbuja odpiranje
novih delovnih mest
2. Program razvija nove oblike
storitev nepridobitnega značaja
3. Program povečuje razširjenost mreže storitev s področja
urejanja okolja in ekologije, kulture, izobraževanja, socialnega
varstva ter drugih javnih storitev
nepridobitnega značaja
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
program izbere

Maks.
število
30 točk
20 točk

20 točk
70 točk
50 točk

2. Upoštevanje ciljnih skupin brezposelnih oseb
Merilo
1. Zaposlile se bodo brezposelne osebe, ki sodijo v ciljne
skupine, opredeljene v okviru
javnega razpisa
2. Zaposlile se bodo dolgotrajno brezposelne osebe (več kot
dve leti), starejše od 50 let
3. Zaposlile se bodo dolgotrajno brezposelne osebe (več kot
dve leti), mlajše od 26 let
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
program izbere

Maks.
število

20 točk
10 točk
10 točk
40 točk
20 točk

3. Območje zaposlitve
Merilo
1. Zaposlitev bo realizirana na
območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 6/05)
2. Zaposlitev bo realizirana na
območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 6/05)

Maks.
število*

30 točk

20 točk

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Merilo
3. Zaposlitev bo realizirana na
območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 6/05)
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
program izbere

Maks.
število*

10 točk
30 točk
10 točk

4. Lokalno soﬁnanciranje
Merilo
1. Podaktivnost bo lokalno soﬁnancirana s strani delodajalca
2. Podaktivnost bo soﬁnancirana tudi s strani lokalne skupnosti
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se
program izbere

Maks.
število
10 točk
10 točk
20 točk
10 točk

Maksimalno število točk je skupaj 160.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z
najmanj 90 točkami. V primeru večjega števila ustreznih vlog od razpoložljivih sredstev
(na zadnjem odpiranju vlog) bodo izbrane
tiste, ki bodo zbrale višje število točk. Kolikor
bo kljub temu še vedno večje število vlog z
enakim številom točk, bo izbrana tista, ki je
prej prispela na javni razpis (po zaporedju
prispetja vloge).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti znašajo skupaj 313,899.571,56 SIT.
Planirana višina sredstev
Skupaj
PP 3587 ESS – sredstva
EU za ukrep 2.2
PP 3584 Lastna udeležba
– Ukrep 2.2. ESS

2004

Št.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za Projekte netržnih zaposlitvenih programov.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Popolne vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno
s povratnico na naslov: Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici
prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke II. razpisne dokumentacije. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do:
– za prvo odpiranje do 12. ure
16. septembra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 16. septembra
2005 do 24. ure;
– za drugo odpiranje do 12. ure
13. januarja 2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 13. januarja 2006
do 24. ure in
– za tretje odpiranje do 12. ure 14. aprila
2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom
do vključno 14. aprila 2006 do 24. ure.
Vloge, ki bodo oddane po roku določenem za tretje odpiranje, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Enako bodo ponudnikom
vrnjene vloge, prispele po razdelitvi vseh
razpoložljivih sredstev.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje bo izvedeno v roku najkasneje
osmih dni od rokov, predvidenih za predložitev vlog. Odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko 2.3.
razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih
2005

2006

2007

0 102,329.587,00

85,243.115,56 126,326.869,00

0

76,747.190,25

63,932.336,67

94,745.151,75

0

25,582.396,75

21,310.778,89

31,581.717,25

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru podaktivnosti
Upravičeni strošek izvajalca (delodajalca) je nadomestitev dela plače za zaposlitev brezposelne osebe. Subvencija za
zaposlitev za polni delovni čas lahko znaša
v skupnem mesečnem znesku vseh upravičenih stroškov največ do 100% minimalne
mesečne plače, kar znese do 117.500 SIT
mesečno oziroma do 1.410.000 SIT za zaposlitev za 12 mesecev. Subvencija za zaposlitev se izplača v dveh delih in sicer 1
mio SIT, v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi v letu 2005 za vključene v letu
2005 in v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi v letu 2006 za novo vključene
v letu 2006 ter razlika v višini 410.000 SIT
v letu 2006, in sicer po šestih mesecih od
datuma podpisa pogodbe o zaposlitvi, če
gre za vključene v letu 2005 oziroma po
treh mesecih od datuma podpisa pogodbe,
če gre za novo vključene v letu 2006, ob
predložitvi poročila in dokazil o upravičenih stroških.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog

dokumentov«. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, katere
vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda: http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno v vložišču Centralne službe Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času uradnih ur (od
ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v
petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
Mojca.Ulaga@ess.gov.si, ali po pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Mojca Ulaga), Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana.
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13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, soﬁnancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni) obveščeni o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS zaposlene ter
javnost informirali in obveščali o tem, da je
zaposlitev soﬁnancirana s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev,
opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost
logotipa EU in besedila: »Program delno
ﬁnancira Evropska Unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in besedila: »Program delno ﬁnancira Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani izbranih prejemnikov in upravičencev do pomoči (sredstev),
lahko tehnično, administrativno in ﬁnančno
kontrolo programa ali dokumentov izvajajo
institucije Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo
programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže da bo
nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, soﬁnanciranih
za izvajanje izbranega programa; ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja
in spremljanja programa zagotovil vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-22651/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03
in 61/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 108/04), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006,
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji
(sklep Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne
11. 12. 2003), Programskega dopolnila za
obdobje 2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije
2004–2006 na seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, ki jih je sprejel Nadzorni odbor
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 7. 5. 2005, Nacionalnega akcijskega programa zaposlovanja za leto 2004,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
100-02/2001-8 z dne 23. 9. 2004, Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03, 135/03,
80/04 in 61/05 in 76/05), Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2005,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-1/2005/13 z dne 17. 3. 2005, Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
37/04) in Uredbo o izvajanju postopkov po-
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rabe sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in
39/05), instrumenta ISU ESS, ki ga je Programski svet posredniškega organa potrdil
na 22. seji dne 29. 7. 2005, Spremembe in
dopolnitve Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, ki ga je Vlada
sprejela na seji 12. 8. 2005, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana,
Glinška 12, objavlja
javni razpis
za spodbujanje novega zaposlovanja
starejših
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je ustvarjanje
novih delovnih mest za posebej ranljive
skupine brezposelnih oseb s spodbujanjem
subvencioniranega zaposlovanja težje zaposljivih oseb, ki so starejše od 50 let, za
najmanj eno leto s polnim delovnim časom.
Cilji:
– odprava strukturnih neskladij na trgu
dela povečanje zaposlitvenih možnosti nezaposlenih,
– spodbujanje razvoja podjetij in upravičenih organizacij,
– zagotavljanje enakih možnosti po spolu.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je subvencioniranje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb,
ki so starejše od 50 let, kar predstavlja izvajanje Ukrepa 2.4.: Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti znotraj 2. prednostne naloge Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije 2004–2006 in Programskega dopolnila za obdobje 2004–2006, in
sicer aktivnosti: 2.4.4. Razvoj novih virov
zaposlovanja.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Ciljna skupina:
Delodajalci s sedežem na območju z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v
RS, v proﬁtnem in neproﬁtnem sektorju, ki
bodo za obdobje najmanj enega leta zaposlili brezposelno osebo starejšo od 50 let, ki
jim jo bo posredoval Zavod (območje A, B in
C, skladno s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti
od povprečne v RS ter določanja ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 6/05).
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
– da je pravna ali ﬁzična oseba registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno-pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb,
– da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– da podjetje ni v procesu prestrukturiranja na osnovi programa, ki ga je potrdila
vlada RS,
– da ima poravnane vse davke in prispevke ter druge dajatve, določene z zakonom,
– da izpolnjuje ostale pogoje in kriterije,
določene v javnem razpisu,
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– da niso v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku ali da niso prenehali poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
5. Merila za izbor
1. Primernost subvencioniranja zaposlitve
– Delodajalec zagotavlja
ustrezno delovno mesto glede na
40 točk
izobrazbo brezposelne osebe
– Delodajalec zagotavlja
ustrezno delovno mesto glede
na delovne izkušnje brezposelne
osebe
40 točk
2. Področje zaposlitve
– Delodajalec zaposluje brezposelno osebo na območju »A«
– Delodajalec zaposluje brezposelno osebo na območju »B«
– Delodajalec zaposluje brezposelno osebo na območju »C«

30 točk
20 točk
10 točk

Maksimalno število točk je skupaj 110.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z
najmanj 90 točkami. V primeru večjega števila ustreznih vlog od razpoložljivih sredstev
(na zadnjem odpiranju vlog) bodo izbrane
tiste, ki bodo zbrale višje število točk. Kolikor
bo kljub temu še vedno večje število vlog z
enakim številom točk, bo izbrana tista, ki je
prej prispela na javni razpis (po zaporedju
prispetja vloge).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znašajo skupaj 922 mio SIT.
Planirana sredstva v obdobju 2004–
2008
Planirana višina
sredstev v SIT
Skupaj
PP 3648 ESS – sredstva
EU za ukrep 2.4 ESS
PP 3647 Lastna
udeležba – Ukrep 2.4.
ESS

8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za Spodbujanje novega zaposlovanja starejših«
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Popolne vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno
s povratnico na naslov: Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici
prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke II. razpisne dokumentacije. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do:
– za prvo odpiranje do 12. ure
16. septembra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 16. septembra
2005 do 24. ure;
– za drugo odpiranje do 12. ure
13. januarja 2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 13. januarja 2006
do 24. ure in
– za tretje odpiranje do 12. ure 14. aprila
2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom
do vključno 14. aprila 2006 do 24. ure.
Vloge, ki bodo oddane po roku, določenem za tretje odpiranje, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Enako bodo ponudnikom
vrnjene neodprte vloge, prispele po razdelitvi vseh razpoložljivih sredstev.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje bo izvedeno v roku najkasneje

2004

2005

2006

2007

0

300,000,000,00

322,719.088,24

300,000.000,00

0

225,000.000,00

242,039.815,93

225,000.000,00

0

75,000.000,00

80,679.272,31

75,000.000,00

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru podaktivnosti
Upravičeni strošek izvajalca (delodajalca) je subvencija 50% dejanske plače za
zaposlitev brezposelne osebe za obdobje
enega leta. Subvencija za zaposlitev za polni delovni čas lahko znaša v skupnem mesečnem znesku vseh upravičenih stroškov
največ do 50% stroškov dejanske bruto plače za 1 leto, z zavezo ohraniti zaposlitev
brezposelne osebe vsaj 1 leto. Bruto plača
je seštevek neto plače, prispevkov delojemalca in prispevkov delodajalca (2. bruto).
Izplačilo subvencije bo potekalo v dveh
delih: prvi del v višini 1,200.000,00 SIT
prejme delodajalec v roku 30 dni po uradnem prejemu ustrezne pogodbe o sklenitvi
delovnega razmerja, dokazil o zaposlitvi
– fotokopijo obrazca M-1/M-2 (potrdilo o
prijavi oziroma odjavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje) in zahtevka za izplačilo subvencije;
drugi del, ki predstavlja razliko med že izplačanim zneskom in 50% dejansko izplačane plače, pa ob predložitvi poročila in
dokazil o upravičenih stroških ter zahtevka
za izplačilo.

osmih dni od rokov, predvidenih za predložitev vlog. Odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda: http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno v vložišču Centralne službe Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času uradnih ur (od
ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v
petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
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vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
Robi.Modrijan@ess.gov.si, ali po pošti na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Robi Modrijan), Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, soﬁnancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni) obveščeni o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS zaposlene ter
javnost informirali in obveščali o tem, da je
zaposlitev soﬁnancirana s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev,
opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost
logotipa EU in besedila: »Program delno
ﬁnancira Evropska Unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in besedila: »Program delno ﬁnancira Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani izbranih prejemnikov
in upravičencev do pomoči (sredstev), lahko
tehnično, administrativno in ﬁnančno kontrolo
programa ali dokumentov izvajajo institucije
Republike Slovenije in Evropske Komisije,
ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad
namensko porabo proračunskih sredstev
Republike Slovenije in sredstev Evropskega
socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov
izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom
pogodbe zaveže, da bo nadzornim organom
predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, soﬁnanciranih za izvajanje podaktivnosti; ali na kraju samem omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora,
poročanja in spremljanja programa zagotovil
vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
1. da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
2. da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
3. da jim v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s kateri jim je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet razpisa;
4. da so ﬁnančno in poslovno sposobni;
5. da za projekt, za katerega podajajo
vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna ali iz sredstev EU.
Izvajalci morajo izpolnjevati poleg z zakonom določenih pogojev še sledeče pogoje:
– da je izvajalec registriran za izvajanje
izobraževalne dejavnosti;
– zagotavljanje usposobljenosti izvajalcev programa in mentorjev,
– zagotovitev opreme za usposabljanje,
– zagotavljanje izvajanja delavnic v trajanju najmanj 3 mesece.
5. Merila za izbor

Ob-22654/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03 in 61/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006,
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji
(sklep Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne
11. 12. 2003), Programskega dopolnila za
obdobje 2004–2006, ki ga je sprejel nadzorni
odbor za izvajanje Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006
na seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje 2004–2006,
ki jih je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na seji dne 7. 6.
2005, Nacionalnega akcijskega programa
zaposlovanja za leto 2004, ki ga je sprejela
Vlada RS s sklepom, št. 100-02/2001-8 z dne
23. 9. 2004, Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01, 31/03, 135/03, 80/04 in 60/05), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leto 2005, ki ga je sprejela Vlada RS s

sklepom, št. 11002-1/2005/13 z dne 17. 3.
2005 in z dne 12. 8. 2005, Uredbe o izvajanju
postopkov porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04,
48/04, 87/04 in 39/05), instrumenta ISU ESS,
ki ga je Programski svet posredniškega organa potrdil na 19. seji dne 25. 7. 2005, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška 12, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev delavnic
»Informacijski centri iskalcev
zaposlitve«
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je seznanjanje
brezposelnih z elementi učinkovitega nastopanja na trgu dela, pridobitev temeljnih
veščin za aktivno in učinkovito iskanje zaposlitve, motiviranje in usposobitev za aktivnejši pristop k reševanju lastne brezposelnosti in pridobitev informacij o možnostih
izobraževanja ter zaposlovanja.
Cilji:
– povečati informiranost iskalcev zaposlitve z možnimi načini iskanja zaposlitve,
– izboljšati prilagodljivost iskalcev zaposlitve na trgu delovne sile,
– motiviranje in povečanje zaposlitvenih
možnosti iskalcev zaposlitve.
Poseben poudarek bo namenjen horizontalnim prioritetam Enotnega programskega
dokumenta 2004–2006, in sicer usposabljanju s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, usposabljanju s področja
trajnostnega razvoja ter zagotavljanju enakih možnosti po spolu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in dodelitev sredstev za izvajanje informiranja in usposabljanja brezposelnih oseb
skozi delavnice »Informacijski centri iskalcev
zaposlitve«, kar predstavlja izvajanje Ukrepa 1: »Razvoj in krepitev aktivnih politik trga
dela« znotraj 2. prednostne naloge »Znanje,
razvoj človeških virov in zaposlovanje« Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 in Programskega
dopolnila za obdobje 2004–2006, in sicer
podaktivnosti 2.1.1.1. »Institucionalno usposabljanje« znotraj aktivnosti: 2.1.1. »Usposabljanje brezposelnih«.
V okviru javnega razpisa lahko vlagatelji
kandidirajo:
– za soﬁnanciranje upravičenih stroškov
v povezavi z izvajanjem delavnic »Informacijski centri iskalcev zaposlitve« za področja
posameznih Območnih služb Zavoda RS za
zaposlovanje.
Predvidena vsebina delavnic je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Kraj izvajanja delavnic: Republika Slovenija – posamezna področja Območnih služb
Zavoda RS za zaposlovanje: Območna služba Celje, Območna služba Koper, Območna
služba Kranj, Območna služba Ljubljana,
Območna služba Maribor, Območna služba Murska Sobota, Območna služba Nova
Gorica, Območna služba Novo mesto, Območna služba Ptuj, Območna služba Sevnica, Območna služba Trbovlje in Območna
služba Velenje.
Posamezni vlagatelj lahko vloži vlogo za
izvajanje delavnic na področju ene ali več
območnih služb ZRSZ. Vloge morajo biti ločene za vsako območno službo posebej.

Merilo
1. Ustrezna usposobljenost
mentorja
2. Ustreznost zagotavljanja
lokacijskih in prostorskih
pogojev
3. Reference izvajalca
4. Ustreznost ﬁnančnega plana
– primernost ﬁnančne
konstrukcije
– višina sredstev na
udeleženca

5. Možnost izvedbe na vsaj 3
različnih uradih znotraj OS
(samo za Maribor, Ljubljana,
Murska Sobota, Velenje, Celje)

Stran

Točke
40 točk
35 točk
30 točk
25 točk
20 točk
za vsakih
50.000 SIT
manj od
6 minimalnih
plač

10 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Najmanjše dovoljeno število točk za izbor je 80.
Za vsako območno službo bo izbran
en izvajalec z najvišjim številom točk, za
območne službe Ljubljana, Maribor, Celje,
Velenje in Murska Sobota bo lahko izbranih tudi več izvajalcev, vendar ne več
kot tri.
V primeru, da bo več vlog doseglo isto
število točk, bo izbran vlagatelj, katerega
vloga je prej prispela na javni razpis (po zaporedju prispetja vloge).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za soﬁnanciranje izvajanja delavnic
»Informacijski centri iskalcev zaposlitev«
v okviru podaktivnosti za leto 2005 znaša
skupaj 182,797.000 SIT, predvideno število
vključenih 2.100 oseb.
Sredstva bodo črpana iz:
– sredstev Evropskega socialnega sklada,
proračunske postavke 3559 – sredstva EU za
ukrep 2.1 v višini 137,097.750 SIT ter,
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– lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3558 – Lastna udeležba-Ukrep 2.1
ESS v višini 45,699.250 SIT.
Obdobje izvajanja in ﬁnanciranja: od
podpisa pogodb o izvajanju in ﬁnanciranju
do 30. 11. 2005.
Izbranim vlagateljem se bodo ﬁnančna
sredstva za izvajanje programa dodelila po
predvidenem ključu, izdelanem ob upoštevanju stopnje brezposelnosti v regiji kot jo
določa Sklep o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji tako, da bo 70%
od skupne vrednosti razpoložljivih sredstev
dodeljenih v regijah z nadpovprečno brezposelnostjo in 30% v ostalih regijah, znotraj tega okvira pa ob upoštevanju števila
registriranih brezposelnih oseb na območju
iz ciljnih skupin opredeljenih s programom
Aktivne politike zaposlovanja za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 6/05).
V primeru, ko bo za izvajanje programa
na posamezni območni službi izbranih več
izvajalcev (tč. 5 razpisa), se s ključem predvidena sredstva za izvajanje programa na
tej območni službi razdelijo med izvajalce
po enakih sorazmernih delih.
Ključ razdelitve sredstev po območnih
službah:
OS
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Sevnica
Trbovlje
Velenje

Višina
sredstev
v SIT
22,213.491
6,964.566
9,377.486
28,132.458
43,633.644
26,743.201
4,606.484
5,758.106
8,483.609
6,449.079
7,165.642
13,269.234

7. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki
so na razpolago za posamezni predmet javnega razpisa in delež soﬁnanciranja
Vlagatelj v vlogi opredeli celotne predvidene upravičene stroške, ki morajo temeljiti
na dejanskih stroških za izvajanje delavnice,
ki je predmet tega razpisa. Vrste upravičenih stroškov so navedene v nadaljevanju,
njihov podrobnejši opis ter navedba dokazil
za njihovo uveljavljanje pa v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški za izvajalce delavnic
»Informacijski centri iskalcev zaposlitev«:
– stroški izvedbe programa (plača mentorjev in plača tehničnih sodelavcev, ki izvajajo delavnice),
– materialni stroški (najemnina prostorov, časopisi in ostala literatura, telefon, internet, pisarniške potrebščine, avdio-vizualna sredstva…),
– stroški opreme (amortizacija, leasing
ali najem za obdobje izvajanja delavnic).
Višina upravičenih stroškov ne sme presegati 6 minimalnih mesečnih plač na udeleženca, oziroma skladno z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja.
Upravičeni stroški so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
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Da jih lahko vlagatelj uveljavlja, morajo
obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem:
– Stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem podaktivnosti.
– Vsi stroški morajo biti dokazljivi, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
– Vsi stroški morajo biti v skladu z določili Uredb Komisije Evropskih skupnosti št.
1685/2000 in 1145/2003.
– Stroški DDV so upravičeni le, če jih
dejansko in dokončno nosi vlagatelj v delu,
ki se ne povrne. DDV, ki ga je moč na kakršen koli način izterjati, ne more veljati za
upravičeni strošek; tudi če ga vlagatelj nikoli
ne izterja.
Sredstva bodo izbranim vlagateljem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in
potrjenih poročil – priloga poročil so dokazila
o celotnih nastalih stroških.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za izbor izvajalcev delavnic
»Informacijski centri iskalcev zaposlitev««.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana. Tiste vloge, ki bodo
posredovane s pošto morajo biti poslane
priporočeno.
Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo
ustrezno označene in bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najkasneje do 12. ure,
6. septembra 2005.
Vse vloge, ki bodo prispele po roku za
oddajo vlog, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti. Vloga, ki
na razpisni rok ne bo prispela do zahtevane
ure, bo neodprta vrnjena vlagatelju, tudi v
primeru, če vlagatelj predloži dokazilo o pravočasni oddaji ponudbe na pošti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 7. septembra 2005.
Odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.1.3. razpisne dokumentacije »Navodila za
pripravo popolne vloge«. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, se v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi
vloge. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v
skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Vloge, za katere bo komisija ugotovila,
da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija in jih
ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki
5. tega javnega razpisa, ki so podrobneje
razložena v točki 3. »Merila za oceno vloge«
razpisne dokumentacije.
O pritožbi zoper sklep o dodelitvi odloča
predstojnik naročnika.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 20 dni od odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija se nahaja v vložišču (v
kleti, soba št. 4) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana in na spletnih straneh zavoda
http://www.ess.gov.si.

12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
barbara.gregoric@ess.gov.si, ali po pošti na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Barbara Gregorič Brezavšček),
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana. Vprašanja
in odgovori bodo objavljeni na spletni strani
Zavoda: www.ess.gov.si.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, soﬁnancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (iskalci
zaposlitve – brezposelne osebe), obveščeni
o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega
sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS udeležence
delavnic ter javnost informirali in obveščali o
tem, da je izvajanje podaktivnosti soﬁnancirano s strani Evropskega socialnega sklada
in s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve ter da bodo vse publikacije
ali komunikacije, povezane z izvajanjem podaktivnosti omenjale soﬁnanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da bo
kakršnokoli gradivo za delavnice ter prostori,
kjer se bo usposabljanje izvajalo, opremljeni
tako, da bo zagotovljena vidnost logotipa
EU in besedila: »Program delno ﬁnancira
Evropska Unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
besedila: »Program delno ﬁnancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani izbranih prejemnikov in upravičencev do
pomoči (sredstev), lahko tehnično, administrativno in ﬁnančno kontrolo programa ali
dokumentov izvajajo institucije Republike
Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev Republike
Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom
pogodbe zaveže da bo nadzornim organom
predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, soﬁnanciranih za izvajanje izbranega programa usposabljanja in izobraževanja; ali na kraju samem omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora,
poročanja in spremljanja programa zagotovil
vse zahtevane podatke.
V primeru, da vlagatelj izvajanje pogodbenih aktivnosti s pogodbo prenese
na zunanjega izvajalca, se zaveže, da bo
v pogodbo z zunanjim izvajalcem vnesel
klavzulo, s katero se bo zunanji izvajalec
zavezal pristati na enake kontrole, s strani
institucij Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo
izvajanja, kot je zavezan izvajalec sam.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-22293/05
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
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Št.

(Uradni list RS, št. 87/01.96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Uradni list RS, št. 42/04) objavlja

upravičene tudi ﬁzične osebe – kmetje, ki
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, ki meji na Občino Sežana in so lastniki oziroma solastniki kmetijskih zemljišč v
Občini Sežana. Sredstva se lahko dodelijo
upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na
območju Občine Sežana.
1.2. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva za že zaključene naložbe (trajni
nasadi, pašniki).
1.3. Upravičenec mora naložbo, za katero je prejel nepovratna sredstva, vzdrževati
in jo uporabljati za kmetijsko dejavnost najmanj 10 let.
1.4. Do sredstev niso upravičeni prosilci,
ki so že pridobili sredstva za isti namen.
1.5. Upravičenci vložijo zahtevke na
predpisanih obrazcih, ki so na voljo v sprejemni pisarni (soba št. 10) Občine Sežana,
Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni
službi, Sejmiška 1a, Sežana. Tu pridobijo
tudi razpisno dokumentacijo.
Upravičenec mora vlogi prilogi priložiti
izjavo o prejetih ali neprejetih sredstvih za
določen namen iz drugih virov. V primeru, da
prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti
najemno ali zakupno pogodbo za dolžino
najema najmanj 10 let.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
1.6. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke ali, da
je za isti namen pridobil ﬁnančna sredstva
pred iztekom roka v razpisu, se mu sredstev
ne odobri oziroma jih je dolžan vrniti skupaj
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila.
Sredstva se upravičencem do subvencij
za naložbe dodelijo sorazmerno s številom
upravičencev in glede na razpoložljiva sredstva.
2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje programov kmetijstva v Občini Sežana
za leto 2005, sredstva se namenijo za izvedbo naslednjih ukrepov:
2.1. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva in drugi ukrepi
2.1.1. Izobraževanje, poskusi:
– višina razpisanih sredstev je 1,200.000
SIT.
Višina soﬁnanciranja: krije se do 100%
stroškov; pri poskusih se krije 100% stroškov nabave semen, sadik, vendar največ
do 100.000 SIT.
Pogoji za koriščenje sredstev: kopije računov ali program izobraževanja z ustreznimi dokazili (računi) in seznam udeležencev izobraževanja; pri poskusih dokazilo o
lastništvu zemljišča (posestni list, katastrski
načrt), mnenje kmetijske svetovalne službe,
račun o nabavi.
2.1.2. Analize zemlje in krme:
– višina razpisanih sredstev je 500.000
SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev je upravičeno registrirano kmetijsko
gospodarstvo, ki ima najmanj 1 ha primerljive površine. Vlogi je treba priložiti račun o
stroških analize.
Višina soﬁnanciranja: krije se do 50%
stroškov.
2.1.3. Soﬁnanciranje prve osemenitve
krav in govejih plemenic:
– višina razpisanih sredstev je 803.000
SIT.
Krije se do 50% upravičenih stroškov
prve osemenitve po goveji plemenici.

javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2005
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podelitev štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2005. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij
vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz
tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko reﬂeksijo o prevajanju – v
skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju Pravilnika
DSKP), ki je del razpisne dokumentacije.
Podeljene bodo delovne in rezidenčne štipendije ter štipendije za vrhunske dosežke
v kategorijah uveljavljeni, perspektivni in vrhunski prevajalec. Prijavljanje za štipendije
poteka po zvrsteh, razvrstitev kandidatov
po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih
zvrsteh so v zgoraj omenjenem Pravilniku
DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7.,
8. in 20. členu.
2. Razpisni rok razpis se prične z 19. 8.
2005 in se zaključi z 20. 9. 2005.
3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija obsega: Pravilnik DSKP, besedilo razpisa, prijavni list. Predlagatelj mora
ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo,
ki jo zahteva 8. člen Pravilnika DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov:
Društvo slovenskih književnih prevajalcev,
Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, do (vključno) 20. 9. 2005 kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji
strani: Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz
naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja
in njegov naslov.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila
oddana kot priporočena pošiljka do 20. 9.
2005.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (8. člen).
Dopolnjevanje vlog je mogoče samo v
razpisnem roku – z nujno oznako vloge, na
katero se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko dobi
v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP:
www.dskp-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
strokovna komisija DSKP bo predlagatelje
o svojem izboru obvestila najkasneje v 3
tednih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo
začelo 21. 9. 2005. Rezultati razpisa bodo
uradno veljavni po izteku pritožbenega roka,
ki je 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku
predloge strokovne komisije potrdi Upravni
odbor DSKP.
Društvo slovenskih književnih
prevajalcev
Št. 12/3/4-2005
Ob-22460/05
Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana, na podlagi sklepa Javne
agencije za raziskovalno dejavnost RS, številka 165-5/2005/393 in 13. člena Pravilnika
o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raz-

iskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur.
l. RS, št. 12/05 in 49/05) objavlja
razpis
za kandidata za mladega raziskovalca
(MR) na raziskovalnem področju
zgodovinopisje
Kandidat za mladega raziskovalca mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
če je kandidat že vključen v podiplomski
študij ali ima zaključen magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva 1977); če je kandidat brez
ﬁnančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že opravil študijski
program za pridobitev magisterija, je starost
kandidata lahko 30 let.
Če je kandidat izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto, se starostna
meja dvigne nad 28 let, za čas izrabljenega
dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost.
Kandidati, ki so že bili ﬁnancirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo
predčasno prekinili ali usposabljanja niso
izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna ocena dodiplomskega študija;
– že zaključen magisterij;
– vpis na podiplomski študij;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Inštitut za novejšo zgodovino v soglasju z
izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev in podal pisno oceno glede
na postavljena merila, navedena v tem razpisu.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas (4 leta in 6
mesecev).
Prijave z ustreznimi dokazili naj kandidati v 8 dneh po objavi razpisa pošljejo na
naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana. Kandidati bodo
o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljenem
izbirnem postopku.
Inštitut za novejšo zgodovino
Št. 30001-9/2005
Ob-22385/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05),
Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah v kmetijstvu v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 61/05)
objavlja Občina Sežana
javni razpis
za soﬁnanciranje programov kmetijstva
za leto 2005
1. Splošni pogoji:
1.1. Do sredstev so upravičene ﬁzične
osebe – kmetje, in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ki imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana. Obenem so do sredstev (za zasaditev
ali obnovo vinogradov, ureditev pašnikov)
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Pogoji za pridobitev sredstev: račun pooblaščene organizacije.
2.1.4. Soﬁnanciranje programov društev:
– višina razpisanih sredstev je 1,310.000
SIT.
Soﬁnancirajo se programi strokovnega
dela društev in izdaje strokovnih publikacij.
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo
o registraciji, ﬁnančno ovrednoten program
dela, poročilo o opravljenem delu v preteklem letu.
Višina soﬁnanciranja: do 50% vrednosti
programa.
2.1.5. Soﬁnanciranje prevoza mleka:
– višina razpisanih sredstev je 1,340.000
SIT.
Sredstva se dodelijo za delno pokrivanje prevoznih stroškov pri odkupu in oddaji
mleka mlekarni.
Višina subvencije znaša 15 SIT po litru
oddanega mleka mlekarni.
Upravičenec mora priložiti za uveljavljanje subvencije za delno kritje stroškov prevoza, mleka zahtevek s priloženim računom
organizatorja odkupa mleka.
Zahtevki se vlagajo trimesečno za nazaj.
Koriščenje sredstev je možno do njihove
porabe.
Zadnji zahtevek v letu 2005 mora biti
vložen do 15. 11. 2005.
2.1.6. Strokovna združenja:
– višina razpisanih sredstev je 1,000.000
SIT.
Soﬁnancira se strokovno izobraževanje
v zvezi z delovanjem združenja, promocija,
promocijski material.
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo
o registraciji, ﬁnančno ovrednoten program
dela, poročilo o opravljenem delu v preteklem letu.
Višina soﬁnanciranja: do 30% vrednosti
programa.
2.1.7. Ekološko kmetovanje:
– višina razpisanih sredstev je 500.000
SIT.
Sredstva se zagotovijo za izobraževanje
kmetov o ekološkem kmetovanju.
Pogoji za pridobitev sredstev: računi o
nastalih stroških, mnenje kmetijske svetovalne službe, potrdilo, da je kmetija vključena v ekološki program.
Višina soﬁnanciranja: krije se do 30%
stroškov.
2.2. Naložbe v kmetijstvu
Skupna vrednost razpisanih sredstev je
11,400.000 SIT.
2.2.1 Zasaditev ali obnova trajnih nasadov
Pogoji za pridobitev sredstev:
– minimalno število je 500 zasajenih trt,
– za sadovnjake veljajo državni predpisi
in zasaditev na sadjarskih legah,
Upravičenec mora dostaviti dokazilo o
lastništvu zemljišča (posestni list) ali najemno pogodbo ali soglasje solastnika. Vinogradnik pa mora dostaviti tudi fotokopijo zadnje odločbe vpisa v register pridelovalcev
grozdja in vina, potrdilo občine za obnovo
trajnega nasada (lokacijska informacija).
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– izjavo, da je trajni nasad zasajen oziroma obnovljen v letu 2004 oziroma 2005,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in ﬁnančno konstrukcijo, dokazila o stroških
investicije.
Višina soﬁnanciranja: do največ 20%
vrednosti naložbe – naprava vinograda
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in zasaditev; naprava sadovnjaka in zasaditev.
2.2.2. Urejanje pašnikov za živino in
drobnico
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja pa 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha,
Upravičenec mora priložiti izjavo, da je
pašnik urejen v letu 2004 oziroma 2005 v
skladu z načrtom kmetijske svetovalne službe in da je v uporabi, pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe.
– načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico pašnika na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2880, ki ga izdela kmetijska svetovalna služba, dokazila o
stroških investicije,
– posestni list ali zakupno pogodbo, sklenjeno za najmanj 10 let, v primeru, da upravičenec ni lastnik zemljišča soglasje lastnika
ali solastnika,
– za pašnike, ki posegajo tudi na gozdna
zemljišča, potrdilo, da je pašnik v skladu z
gozdno gojitvenim načrtom,
– fotokopijo A in B strani obrazca za leto
2005 osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu.
Višina soﬁnanciranja: do največ 20%
upravičenih stroškov naložbe (krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja; stroški za postavitev pašnika – električni pastir ali mreža;
nakup in postavitev opreme – napajališče,
krmna korita za minerale).
2.2.3 Izgradnja in obnova objektov za
živino
Sredstva se dodeljujejo za pridobitev
projektne dokumentacije (PGD in PZI) in za
novogradnjo oziroma adaptacijo objekta.
Sredstva za objekte so pogojena s sonaravno vzrejo živali z obveznimi izpusti in
pašo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Minimalno število živali po vhlevitvi oziroma minimalno število čebeljih družin v objektu:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 pl. svinj oziroma 25
pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– čebelarstvo – 50 čebeljih družin,
Upravičenec mora priložiti za ureditev
prostorov ali objekta ustrezna dovoljenja za
gradnjo in poslovni načrt oziroma investicijski program (za manjšo investicijo zadostuje
opis investicije), iz katerega je razviden namen investicije in pričakovani učinki.
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– izjavo, da je bila investicija začeta v
letu 2004 oziroma 2005,
– za izdelavo projektne dokumentacije
(PGD in PZI) mora priložiti račune, posestni
list, kopijo katastrskega načrta,
– fotokopijo A in B strani obrazca za leto
2005 – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu; čebelar mora predložiti dokazilo, da je vpisan v register pri Veterinarski
upravi RS.
Višina soﬁnanciranja:
– projektna dokumentacija – krije se do
12% upravičenih stroškov investicije, vendar
največ do 300.000 SIT,
– pri investiciji v primeru novogradnje
oziroma adaptacije se krije do 20% stroškov investicije, pri novogradnji največ do

1,000.000 SIT oziroma pri adaptaciji do
500.000 SIT. Investicija mora biti vključno s
vhlevitvijo živali zaključena v roku dveh let
po podpisu pogodbe, pri projektni dokumentaciji mora upravičenec pridobiti ustrezna
dovoljenja v roku enega leta.
2.2.4 Subvencije malim proizvajalcem
mlečnih izdelkov in suhomesnatih izdelkov
na kmetijah, čebelarjem
Subvencija se dodeljuje: za pridobitev
projektne dokumentacije (PGD in PZI), za
ureditev prostorov namenjenih predelavi
lastnih surovin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– minimalno število drobnice (ovce,
koze) – 30,
– minimalno število prašičev pitancev
– 20,
– minimalno število čebeljih družin – 50.
Upravičenec mora priložiti izjavo, da je z
investicijo pričel v letu 2004 oziroma 2005:
– za ureditev prostorov ali objekta ustrezna dovoljenja za gradnjo in poslovni načrt
oziroma investicijski program (za manjšo
investicijo zadostuje opis investicije), iz katerega je razviden namen investicije in pričakovani učinki,
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– za izdelavo projektne dokumentacije
mora priložiti račune, kopijo katastrskega
načrta in posestni list,
– fotokopijo A in B strani obrazca za leto
2005 – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu; čebelar dokazilo, da je vpisan v
register pri Veterinarski upravi RS.
Višina soﬁnanciranja:
– pri projektni dokumentaciji znaša do
12% upravičenih stroškov investicije, vendar
največ do 300.000 SIT,
– za ureditev prostorov namenjenih predelavi lastnih surovin znaša do 20% stroškov investicije, vendar največ do 700.000
SIT.
Investicija mora biti zaključena v roku
dveh let po podpisu pogodbe, pri projektni
dokumentaciji mora upravičenec pridobiti
ustrezna dovoljenja v roku enega leta.
Upravičenci so dolžni za vsak ukrep pod
točko 2.1. posredovati samostojno vlogo in
jo oddati v zaprti kuverti s pripisom "Ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo 2005 – drugi
ukrepi".
Upravičenci so dolžni za vsak ukrep pod
točko 2.2. posredovati samostojno vlogo in
jo oddati v zaprti kuverti s pripisom "Ne
odpiraj – javni razpis kmetijstvo 2005 – naložbe".
Na kuverti mora biti označen prijavitelj
na razpis.
3. Vlogo s popolno dokumentacijo vložijo
prosilci na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno
(soba št. 10) ali po pošti.
4. Rok za vložitev vlog je 30 dni od objave tega razpisa.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-01-20; kontaktna oseba
je Vida Rojc.
5. Komisija bo odpirala vloge v roku 8
dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo
javno.
6. Rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa, je najkasneje 60 dni
po zaključku razpisa.
Občina Sežana
Ob-22398/05
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah objavljamo
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Št.

javni razpis
za oddajo naročila storitev – oddajo
koncesije – po odprtem postopku
1. Naročnik: Občina Luče.
2. Naslov naročnika: Občina Luče, Luče
106, 3334 Luče, tel. 03/839-35-50, faks
03/839-35-51.
3. Vrsta in opis storitve: storitev po prilogi
1 A Zakona o javnih naročilih.
Oddaja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja oskrbe s
toplotno energijo v Občini Luče na način, ki
omogoča kandidaturo na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Agencije
Republike Slovenije za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije za ﬁnančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v obliki kapitalskih
vložkov in nepovratnih sredstev v obdobju
2003-2005, (Ur. l. RS, št. 54/03; podaljšanje razpisa Ur. l. RS, št. 16/05), ki je odprt
do porabe sredstev oziroma najkasneje do
28. 10. 2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov: oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe
Koncesija se odda za naslednje območje: mikrosistem daljinskega ogrevanja
s toplovodnim omrežjem Luče – ureditveno
območje 3.15 (UN 12) določeno v Odloku
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje,
Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče
in Gornji Grad za ureditveno območje 3.15
(UN 12) v Lučah; (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče,
št. 3/98), v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Ur. l. RS,
št. 53/05).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
Občina Luče bo oddala koncesijo za obdobje 20 let od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma od 24. 10. 2005 do
24. 10. 2025.
Koncesijska pogodba stopi v veljavo, če
koncesionar uspe pridobiti GEF-ova sredstva na javnem razpisu MOP-a, AURE RS
za ﬁnančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije
v obliki kapitalskih vložkov in nepovratnih
sredstev v obdobju 2003-2005 (Ur. l. RS,
št. 54/03; podaljšanje razpisa Ur. l. RS, št.
16/05).
Koncesionar zgradi ustrezen toplotni sistem na območjih, za katera mu je podeljena koncesija, zagotovi dobavo toplote z
lastnimi kapacitetami ali s pogodbo s proizvajalcem toplote, ter zagotovi prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do
uporabnikov, ki sklenejo s koncesionarjem
pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo, skladno s
tarifnim sistemom do začetka kurilne sezone
2006/07.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave dalje
na naslovu Občina Luče, Luče 106, 3334
Luče, v tajništvu občine. Kontaktna oseba
je David Špeh.
Dodatna pojasnila in informacije lahko
kandidati zahtevajo le pisno na naslov Občine Luče oziroma po elektronski pošti na na-

17. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 12. 2005, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 13. 11. 2005.
18. Merila za ocenitev ponudb:
Največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže, je 100.
a) ponudba variabilnega dela cene toplote v SIT/kWh – maks. 57 točk,
b) ponudba ﬁksnega dela cene toplote v
SIT/kW/leto (priključna moč vseh toplotnih
postaj: 650 kW) – maks. 28 točk,
c) strokovna in organizacijska usposobljenost – maks. 10 točk,
d) reference – maks. 5 točk.
19. Morebitne druge informacije o naročilu: o odločitvi bodo kandidati obveščeni
pisno z odločbo v roku maksimalno 8 delovnih dni od odpiranja ponudb.
20. Občina Luče si na podlagi Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Luče
in o izvajanju gospodarskih javnih služb
(Ur. l. RS, št. 53/05), pridržuje pravico, da
na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika.
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2005
22. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu RS: 11. 8. 2005.
Občina Luče

slov: tajnik@luce.si, vključno do 5 dni pred
rokom za oddajo kandidature.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati v času uradnih ur,
in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do
11. ure in ponedeljek od 13. do 15. ure ter
sredo od 13. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je kandidat dolžan poravnati stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT. Znesek se
nakaže na račun Občine Luče, št.: 01267
– 0100019123, s pripisom: Razpisna dokumentacija – toplovodno omrežje.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe bo Občina
Luče sprejemala do ponedeljka, 10. oktobra
2005 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Luče, Luče 106, 3334
Luče, s pripisom: Javni razpis – Ne odpiraj,
oddaja koncesije za toplovodno omrežje z
navedbo številke objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni strani opremljene z
naslovom pošiljatelja. Celotna kandidaturna dokumentacija mora biti speta z vrvico,
pri čemer morata biti konca vrvice zapečatena, in sicer na način, ki onemogoča
zamenjavo dokumentov kandidaturne dokumentacije.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 10. 11. 2005 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Luče.
11. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za
resnost ponudb: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT mora
biti v veljavi do 30. 11. 2005.
12. Zgrajene energetske naprave zagotavljajo, da bo letna prodaja toplotne energije za mikrosistem daljinskega ogrevanja
s toplovodnim omrežjem Luče 13,000.000
SIT.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ekonomsko – ﬁnančne,
tehnične in kadrovske usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 42.a členu
Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora
izpolnjevati tudi pogoje, določene v 19. členu Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih
javnih služb (Ur. l. RS, št. 53/05) ter zagotoviti ustrezno ceno ogrevanja, nižjo od cene
ogrevanja s konkurenčnimi gorivi.
15. Predpisani vir ogrevanja: lesni sekanci.
16. (a) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in
2/04), Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99,
8/00 – popravek 51/04), Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
za tarifne odjemalce (Ur. l. RS, št. 41/05),
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih
služb (Ur. l. RS, št. 53/05).
(b) Ali morajo pravne osebe navesti strokovne kvaliﬁkacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve: da.

Stran

Ob-22463/05
Občina Postojna objavlja na podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Ur. l. RS, št. 4/97)
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
V najem se odda naslednje poslovne
prostore:
– na Trgu padlih borcev 5 v Postojni:
– št. 302/man. v izmeri 15,75 m2,
– št. 308/man. v izmeri 14,67 m2,
s souporabo skupnega WC – za pisarniško dejavnost;
– na Jenkovi ulici 3 v Postojni – poslovni
prostor zajema naslednje prostore: pisarna
v izmeri 19,57 m2, pisarna v izmeri 16,31 m2,
prostor za arhiv v izmeri 7,50 m2 ter skupne
sanitarije v izmeri 3,00 m2.
Pri postopku oddaje poslovnih prostorov
in izračunu višine najemnine, ki je odvisna
od dejavnosti, se uporabljajo določila Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem v
Občini Postojna.
Prednost za oddajo poslovnega prostora na Jenkovi ulici imajo ostali najemniki v
objektu ali pravosodne oziroma družbene
dejavnosti.
Rok za prijavo je najkasneje do 31. 8.
2005, po tem datumu pa se poslovni prostori oddajo interesentom, ki bodo prvi poslali vlogo. Vloge, ki morajo vsebovati podatke o najemniku in dejavnosti pošljejo
interesenti priporočeno po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna
Št. 03141-05/2005

Ob-22577/05

Občina Cankova objavlja na podlagi 36.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in
69/02) in 6. člena Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in raz-
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voj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova
(Uradni list RS, št. 21/03)
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Cankova
za leto 2005
1. Predmet razpisa je dodelitev ﬁnančnih sredstev v obliki subvencij in plačil storitev iz II. poglavja Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Cankova (v nadaljevanju: Pravilnik) ter na
podlagi letnega Programa o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za leto 2005 in za december v letu 2004
(v nadaljevanju: Program), ki ga je sprejel
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi dodeljenih proračunskih
sredstev.
2. Za leto 2005 in za december leta 2004
razpisuje Občina Cankova subvencije za
naslednje namene:
A) Živinoreja
1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje:
Umetno osemenjevanje
govejih plemenic:
– do 50% od vrednosti
pripusta oziroma največ
2.800 SIT
– plan: 500 kom x 2.800
SIT
Umetno osemenjevanje
plemenskih svinj:
– do 50% od vrednosti
pripusta oziroma največ
1.760 SIT
– plan: 40 kom x 1.760
SIT
Umetno osemenjevanje
plemenskih kobil:
– do 50% od vrednosti
pripusta oziroma največ
4.000 SIT
– plan: 7 kom x 4.000 SIT

1,400.000 SIT

70.400 SIT

28.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za soﬁnanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun
o nakupu semena.
2. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel:
Zdravljenje čebeljih družin:
– do 50% upravičenih
stroškov zdravljenja
čebeljih družin oziroma
največ 800 SIT/panj
– plan: 90 panjev x 800
SIT

72.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci do subvencij so čebelarska
društva in čebelarji, ki predložijo naslednjo
dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
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B) Rastlinska pridelava
1. Soﬁnanciranje testiranja škropilnic in
pršilnikov ter soﬁnanciranje analiz krme:
Soﬁnanciranje testiranja
škropilnic:
– do 50% upravičenih
stroškov testiranja
škropilnic
oziroma največ 2.700 SIT
– plan: 30 kom x 2.700
SIT
Soﬁnanciranje analiz
krme:
– do 50% upravičenih
stroškov za analizo krme
oziroma največ 3.200 SIT
– plan: 4 kom x 3.200 SIT

81.000 SIT

12.800 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi,
– uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo krme.
C) Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
– do 40% upravičenih
stroškov za investicije
za posamezne vrste
dopolnilnih dejavnosti,
začete v tekočem letu, in
sicer za: nakup strojev,
naprav in opreme ter za
gradbena in obrtniška dela

50.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in ﬁnančno konstrukcijo,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravočasno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo
o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– mnenje kmetijsko svetovalne službe o
opravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri soﬁnanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost
oziroma glavni vir dohodka.
D) Ureditev kmetijskih zemljišč
1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor – male agromelioracije:
Kalciﬁkacija tal:
– do 30% upravičenih
stroškov nabave apnenca
oziroma največ 3 SIT/kg
– do 30% upravičenih
stroškov nabave (prevoz)
karbonatacijskega mulja
oziroma največ 0,30
SIT/kg
– plan: 160.000 kg
apnenca x 3 SIT
– plan: 100.000 kg mulja x
0,30 SIT

480.000 SIT
30.000 SIT

Soﬁnanciranje priprave
zemljišč za nove nasade
sadovnjakov in
vinogradov:
– do 40% upravičenih
stroškov priprave
zemljišča oziroma največ
120.000 SIT/ha
– plan: 1 ha x 120.000
SIT

120.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
– minimalna površina ureditve kmetijskega zemljišča je 0,30 ha.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so navedena v Odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov
v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko
dovoljenje na območju Občine Cankova,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je
razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2
ha primerljivih kmetijskih površin.
2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč:
Medsebojna menjava
kmetijskih zemljišč:
– do 40% upravičenih
stroškov postopka
zamenjave parcel
– plan: 45.000 SIT

45.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe,
– potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda
Upravna enota Murska Sobota,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
E) Investicije in tehnološke posodobitve
v kmetijstvu
1. Soﬁnanciranje ureditev silosov:
– do 40% upravičenih
stroškov izvedenih del
ureditve silosov, začetih
v tekočem letu, in sicer
za: gradbeni material in
gradbena dela oziroma
največ 530 SIT/m3
– plan: 400 m3 x 530 SIT

212.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno
dovoljenje.
2. Soﬁnanciranje izgradnje mlekovodov,
molzišč ter pripadajoče hladilne tehnike:
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– do 5% upravičenih stroškov od vrednosti računa
za nakup opreme oziroma
največ 250.000 SIT
– plan: 50.000 SIT

50.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o nakupu opreme,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe,
– mnenje pristojne službe Pomurskih
mlekarn.
F) Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
– do 20% upravičenih
stroškov zavarovalne
premije
– plan: 1000 ha

1,300.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenitev zavarovanja pri zavarovalnicah,
– občina podpiše pogodbo za plačilo premij direktno z zavarovalnicami.
G) Izobraževanje in društvene dejavnosti
1. Programi izobraževanja kmetov:
– do 100% upravičenih
stroškov pooblaščenim
izvajalcem izobraževanja
posameznih programov
– do 60% upravičenih
stroškov izobraževanja
udeležencem izobraževanja
(kmetom) oziroma največ
10.000 SIT/izobraževanje

40.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za soﬁnanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali ﬁnančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti
izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora
biti razvidna kotizacija oziroma participacija
kmetov za posamezne oblike izobraževanj
oziroma usposabljanj, če se izvajalec za
njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi
(program izobraževanja),
– kolikor je dana pomoč izvajalcem izobraževanja, se posameznim udeležencem
istega izobraževanja pomoč ne dodeli.
2. Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev:
– do 30% upravičenih
stroškov ﬁnančno ovrednotenega programa
oziroma največ
135.000 SIT

135.000 SIT

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– ﬁnančno ovrednoten letni program
dela,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
3. Na razpisu lahko sodelujejo ﬁzične
osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim

prebivališčem oziroma sedežem v Občini
Cankova, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem
na področju razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le
za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine
Cankova.
Pri ukrepih, navedenih v 2. členu tega
sklepa, se priznavajo računi in dokazila o
plačilu, izstavljeni v letu 2005 ter izstavljeni
od 1. 12. 2004 do 31. 12. 2004.
4. Vloge z zahtevanimi dokazili in prilogami se oddajo na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. Upravičenec lahko
pridobi sredstva za isto investicijo samo iz
enega ukrepa po tem razpisu.
Obrazci za uveljavljanje subvencij pri
posameznih ukrepih se dvignejo na Občini
Cankova, v računovodsko-ﬁnančni službi.
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2005. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
opravi pregled vlog.
5. Upravičenci morajo za namene, navedene v 2. členu tega sklepa podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz
teh virov za določen namen že prejeli. Višina
skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne
sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih,
kot so opredeljene v Pravilniku.
6. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in
meril, ki so navedena. Na podlagi ocene
vlog komisija pripravi predlog prejemnikov
ﬁnančnih sredstev. O upravičenosti do delitev sredstev odloči župan.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v
roku 15 dni po odločitvi.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelja nepopolnih vlog komisija v roku 8
dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Rok dopolnitve je 10 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže.
7. Sredstva po tem razpisu se dodelijo
v nepovratni obliki. Dodeljujejo se do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do
končnih datumov za uveljavitev ﬁnančnih
sredstev, ki so za posamezni ukrep navedeni v razpisu.
8. Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Cankova spremlja in preverja občinska uprava – strokovna služba
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga
oseba, pooblaščena s strani župana.
Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi
nadzorni odbor občine.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerokoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz
istega naslova ponovno pridobil ﬁnančna
sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, soﬁnancirano
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iz nepovratnih sredstev proračuna občine,
pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Občina Cankova
Št. 03141-05/2005
Ob-22578/05
Na podlagi 3. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94), 7. člena Statuta
Občina Cankova (Uradni list RS, št. 21/99,
12/01 in 69/02) in Pravilnika o ﬁnanciranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova
(Uradni list RS, št. 21/03), Občina Cankova
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova za leto 2005
1. Predmet razpisa je dodelitev ﬁnančnih
sredstev za soﬁnanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova za leto 2005. Predvidena višina sredstev za ta namen je 700.000
SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju Občine Cankova. To so kulturna društva in druga
društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, kulturne
zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni
kulturni ustvarjalci in imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani za
opravljanje programov na področju kulture
oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo v skladu z zakonom
o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji
programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih – rezultatih.
3. V letu 2005 bo Občina Cankova soﬁnancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven
šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
4. Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali
kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
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na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 20 dni po objavi
razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova
25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis
– kultura«.
6. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora, pristojnega za kulturo. Izbrani ponudniki bodo
o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v
tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o soﬁnanciranju programov župan Občine
Cankova.
Občina Cankova

samo popolne prispele prijave na razpis.
Rok za prijavo programov: 20 dni po objavi
razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova
25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis
– šport«.
8. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi kriterijev in meril za soﬁnanciranje športa v Občini Cankova. Sklep o izbiri
sprejme na podlagi javnega razpisa župan
na predlog odbora, pristojnega za šport. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po
končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o soﬁnanciranju programov župan Občine Cankova.
Občina Cankova

na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 20 dni po objavi
razpisa. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova
25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis
– turizem«.
6. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora, pristojnega za turizem. Izbrani ponudniki bodo
o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v
tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o soﬁnanciranju programov župan Občine
Cankova.
Občina Cankova

Št. 03141-05/2005
Ob-22579/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 7. člena statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99,
12/01 in 69/02) in Pravilnika o ﬁnanciranju
športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št.
21/03), Občina Cankova objavlja

Št. 03141-05/2005
Ob-22580/05
Na podlagi 7. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in
69/02) in Pravilnika o soﬁnanciranju programov na področju turizma v Občini Cankova
(Uradni list RS, št. 33/03), Občina Cankova
objavlja

javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Občini Cankova za letu 2005
1. Predmet razpisa je dodelitev ﬁnančnih
sredstev za soﬁnanciranje programov športa v Občini Cankova za leto 2005. Predvidena višina sredstev za ta namen je 1,700.000
SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na področju
Občine Cankova, in sicer:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev,
– šolske in vzgojno-varstvene organizacije.
3. V letu 2005 bodo soﬁnancirani naslednji programi:
– šport predšolskih in šoloobveznih
otrok,
– šport v društvih in klubih, ki ima značaj
športno-rekreativne vadbe,
– kakovostni in vrhunski šport, ki ima
značaj rednega športnega treniranja,
– šport invalidov,
– večje športne prireditve,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov.
4. Izvajalci programov morajo k prijavi
priložiti:
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali
kluba,
– zapisnik o opravljeni skupščini oziroma
občnem zboru zveze, društva ali kluba,
– poročilo o delu v letu 2004,
– program dela za leto 2005,
– število članov, ki jih vključujejo.
5. Predlagatelji programov morajo posredovati v prijavi na razpis natančen opis
programa s predvidenim številom vključenih
udeležencev, krajem izvajanja in določenim
urnikom ter za posamezno tekmovanje tudi
tekmovalni sistem. Vsak posredovan program mora biti ﬁnančno ovrednoten z navedenimi viri soﬁnanciranja.
6. Za posamezne zahtevane podatke
bodo pripravljeni določeni obrazci, ki jih je
mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
7. Ponudba programov s področja športa
mora biti izdelana na predpisanih obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami. Upoštevajo se

javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju turizma v Občini Cankova za
leto 2005
1. Predmet razpisa je dodelitev ﬁnančnih sredstev za soﬁnanciranje programov
na področju turizma v Občini Cankova za
leto 2005. Predvidena višina sredstev za ta
namen je 1,000.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju turizma; to
so društva, vaške skupnosti, šole, ﬁzične in
pravne osebe s sedežem v Občini Cankova,
ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo biti
registrirani najmanj eno leto – društva, imeti
morajo zagotovljene materialne, prostorske
in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na območju
Občine Cankova.
3. V letu 2005 bo Občina Cankova soﬁnancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov v skupni višini 250.000
SIT,
– turistične prireditve in akcije v skupni
višini 750.000 SIT,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
4. Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva
ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da
ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse
davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti

Št. 351-03-40/2005 0405
Ob-22603/05
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02-ZDT-B), določil Odloka o proračunu Občine Krško za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 42/04) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za soﬁnanciranje obnove mestnih jeder
v Občini Krško za leto 2005
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je soﬁnanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo
stavb v mestnih jedrih Krško in Kostanjevica na Krki in soﬁnanciranje izvedbe obnov
zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne
izrabe in izgleda.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo ﬁzične osebe
ali humanitarne organizacije:
– so lastniki zgradb v predelu starega
mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do
mostu čez reko Savo oziroma so lastniki
zgradb na otoku v mestu Kostanjevica na
Krki,
– so ali bodo do konca razpisa pripravile
dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi
izvedle,
– so dela izvedle na osnovi veljavnega
dovoljenja,
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2005 (do konca razpisnega
roka) z dokazilom o plačilu,
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za:
– soﬁnanciranje projektne dokumentacije
je 5,000.000 SIT;
Sredstva so na proračunski postavki 5762 Projekt obnove individualnih hiš v
mestnih jedrih.
– soﬁnanciranje obnove je 8,000.000
SIT.
Sredstva so na proračunski postavki
5761 Nakup in obnova stanovanj.
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni
znesek po posameznem upravičencu je lahko do 20% vrednosti skupnega razpisanega
zneska. Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v okviru razpisa prenesejo
na drugo postavko, če so na osnovi kriterijev
tega razpisa razdeljiva.
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V. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2005 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2005.
VI. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Posamezne vloge bodo točkovane na
podlagi postavljenih meril, ki so podane skozi točkovnik:
1. Točkovnik za odobritev sredstev za
projektno dokumentacijo:
– dokumentacija za obnovo fasade v vidnem polju iz glavne ulice 50 točk,
– dokumentacija za obnovo fasade v
stranskih območjih 20 točk,
– dokumentacija za obnovo strehe 50
točk,
– dokumentacija za dodatna podstrešna
stanovanja za oddajo 100 točk,
– dokumentacija za lokale s turistično
ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične
sobe,…) 80 točk,
– projektna dokumentacija za obnovo
objekta kulturne dediščine 80 točk,
– obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk.
2. Točkovnik za odobritev sredstev za
soﬁnanciranje izvedenih del v letu 2005:
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 150 točk, če omet močno odpada
in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno
pohištvo,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči zaključni sloj in
je potreba po menjavi stavbnega pohištva,
– obnova fasade v vidnem polju iz glavne
ulice 50 točk, če se obnavlja zaključni sloj,
– obnova fasade v stranskih območjih
40 točk,
– obnova strehe 120 točk,
– priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje 100 točk,
– odprtje ali dopolnitev obratujočega lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene
dejavnosti) 80 točk,
– obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine 180 točk,
– obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk.
Večje število zbranih točk pomeni višjo
uvrstitev na prednostni vrstni red.
Občina Krško bo uvrstila prosilce tako,
da bo soﬁnancirala izvedbe najmanj 20%
in največ do 40% celotne vrednosti projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih
delih.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi.
Prijavni obrazec izpolni prijavitelj z vpisom verodostojnih podatkov.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. prijavni obrazec,
2. dokazila o lastništvu objektov,
3. projektno dokumentacijo,
4. popis del in predračunsko vrednost
investicije,
5. pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma lokacijsko informacijo,
6. soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine,
7. fotograﬁjo stanja pred izvedbo del,
8. fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,

124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B) ter v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in Programa prodaje stvarnega premoženja Mestne občine
Ljubljana za leto 2005

9. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega
razpisa,
VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka 24. oktobra 2005 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – javni
razpis obnova mestnih jeder".
Odpiranje vlog bo izvedeno do
31. oktobra 2005 na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku
30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom.
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k
podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane
pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Krško, CKŽ 14, Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje: Miloš Kukovičič, tel. 07/498-13-09, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, vsak dan v času
uradnih ur.
Občina Krško

Javne dražbe
Št. 032-168/2005-6
Ob-22294/05
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
2.1 Celotna nepremičnina – stanovanjsko poslovni objekt na Starem trgu 32 v
Ljubljani, vpisana pri vložni št. 29, parc. št.
167 k. o. Ljubljana mesto. Nepremičnina obsega sedem nezasedenih stanovanj (apartmajev), izvedenih do 5. gradbene faze, nezaseden in nedokončan (do III. gradbene
faze) poslovni prostor – gostinski lokal v
pritličju stavbe, ter zaseden poslovni prostor v pritličju stavbe v izmeri 57,93 m2, za
katerega je sklenjena najemna pogodba za
trgovino z neživili za nedoločen čas, najemnina se poračunava z vlaganji najemnika v
poslovni prostor do poplačila vlaganj. Po
cenitvi je površina vseh prostorov v nepremičnini 983,15 m2.
Izklicna cena: 420,000.000 SIT.
2.2 Poslovni prostor v pritličju stavbe
Hrenova 19 v Ljubljani, ki se nahaja v III.
gradbeni fazi, v izmeri 45,38 m2, vložna štev.
53, parc. št. 97/1, k. o. Ljubljana mesto, ki ni
vpisan v etažni lastnini.
Izklicna cena: 17,500.000 SIT.
Cena pri predmetih prodaje točke 2.1 in
2.2 ne vključuje DPN (davka na promet z
nepremičninami), ki ga plača kupec.
Najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno pri predmetu prodaje pod
točko 2.1, je 5,000.000 SIT, pri predmetu
prodaje pod točko 2.2 pa 500.000 SIT.
3. Vrste pravnih poslov, ki so predmet
dražbe:
Nepremičnini, opisani v 2. točki te objave, sta predmet prodaje na javni dražbi.
Prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15
dneh po opravljeni javni dražbi, v obliki notarskega zapisa. Če uspeli dražitelj v določenem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, ponudnik pa zadrži
njegovo kavcijo.
4. Način plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št. 01261-0100000114, MOL,
izvrševanje proračuna, sklic 000-18000.
5. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Javna dražba bo v torek, 6. 9. 2005, v
Klubu 15 na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana, z začetkom ob 13. uri za predmet prodaje pod točko 2.1 in začetkom ob 14. uri za
predmet prodaje pod točko 2.2.
Kandidati za oba predmeta prodaje se
morajo pred začetkom javne dražbe – med
12. in 13. uro izkazati z dokazili iz 11. točke
te objave.
7. Kandidati, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.
01261-0100000114, MOL, izvrševanje pro-
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računa, sklic na številko: 201006, z navedbo:
»Plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnine ..................« (navedite nepremičnino).
8. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim
pa bo vrnjena brez obresti v 15 dneh od
dneva dražbe.
9. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko kandidati dobijo na Mestni
občini Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami, na tel. št. 01/306-11-35
(Zinka Pristav). Za ogled nepremičnin se
lahko kandidati predhodno najavijo na tel.
01/306-12-17 (Jana Močnik).
10. Županja Mestne občine Ljubljana
oziroma Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana s soglasjem županje si
pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
11. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na dražbi lahko sodelujejo domače pravne in ﬁzične osebe ter pravne in ﬁzične
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
ene od držav članic Evropske unije, ki se
izkažejo z izpiskom iz ustreznega registra
gospodarskih subjektov oziroma z dokazilom o državljanstvu.
Pred začetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(izvirnik) in priložiti celotno številko računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
Pooblaščenci morajo pred začetkom javne dražbe predložiti pisno, notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
12. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
Kupec poravna davek na promet z nepremičninami ter vse druge dajatve in stroške, povezane s prenosom nepremičnine,
vključno s stroški notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku
dražbe.
Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana bo javno dražbo izvedla v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Mestna občina Ljubljana
Ob-22481/05
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta mestne
občine Nova Gorica št. 465-03-16/2005 z
dne 14. 7. 2005
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A. Predmet javne dražbe:
1. Zemljišče parc. št. 178/3 travnik v
izmeri 1.513 m2, vpisane v vl. št. 514 k.o.
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Rožna dolina. Po lokacijski informaciji Oddelka za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica št. 350-2/2005-757 z dne
20. 5. 2005 je zemljišče opredeljeno kot
mešano območje in leži znotraj meje poselitvenega območja. Zemljišče se nahaja
med cesto, ki napaja kompleks poslovno
stanovanjskih objektov ob Vipavski ulici v
Rožni dolini in potokom Vrtojbica. Izklicna
cena zemljišča je 19,139.450 SIT. V ceni ni
zajet 20% DDV.
B. Pogoji javne dražbe:
1. Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
2. Nepremičnini se prodajata po načelu
»videno – kupljeno«. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo
kupca.
3. Javna dražba se bo vršila v sredo, dne
7. 9. 2005 ob 9. uri v zeleni dvorani stavbe
Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja
1, Nova Gorica.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin. Pred začetkom javne
dražbe morajo pravne in ﬁzične osebe dostaviti prodajalcu potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30
dni. Pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, ﬁzične osebe pa morajo predložiti fotokopijo osebnega
dokumenta. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih
oseb morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti neomejeno specialno pooblastilo,
ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga
je podpisala ﬁzična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju.
5. Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic
28 75833-7221002-2005. Dražitelj mora
pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o
vplačilu varščine.
6. Najnižji znesek vsakega višanja izklicne cene na dražbi je 100.000 SIT.
7. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
8. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
9. Uspelemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti
vrne v 8 dneh po končani javni dražbi.
10. Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 30 dneh po zaključku
javne dražbe pri čemer je plačilo celotne
kupnine bistvena sestavina pogodbe. Kupec
mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu
pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne.
11. Komisija za izvedbo postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti
Mestne občine Nova Gorica lahko s soglasjem župana v času do sklenitve pogodbe
postopek prodaje ustavi.
12. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobijo interesenti na Mestni občini

Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba 22/I ali na tel. 05/33-50-135.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 12-6-46500-0066/99
Ob-22504/05
Občina Vrhnika na podlagi Zakona o
javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
Sklepa Občinskega sveta občine Vrhnika
št. 1/02-403-02-1/04 z dne 1. 6. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-54-10, faks 01/750-51-58.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
3. Opis predmeta prodaje:
a) Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče za individualno stanovanjsko
pozidavo, ki leži na območju, ki je urejeno
z zazidalnim načrtom, vpisano v vložek št.
1844, k.o. Vrhnika:
– parc. št. 969/11, neplodno v izmeri
1.322 m², k.o. Vrhnika.
b) Izklicna cena zemljišča je 18,508.000
SIT. V izhodiščni ceni ni zajet DDV. Celotna vrednost zemljišča z vključenim DDV
znaša 22,209.600 SIT, od tega znaša DDV
3,701.600 SIT.
c) Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
d) V izklicni ceni ni zajet strošek komunalnega prispevka, ki ga je dolžan graditelj
plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano kavcijo.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu
celotne kupnine in stroškov, povezanih s
prodajnim poslom.
5. Kavcija: interesenti so dolžni najkasneje 1 uro pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun Občine Vrhnika št.
01340-0100001093, s pripisom »Za javno
dražbo«. Najugodnejšemu dražitelju bo kavcija brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo
kavcija brezobrestno vrnjena v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne ali ﬁzične osebe, ki se pravočasno prijavijo, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo
o plačilu;
– predložijo izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne
osebe ali kopijo osebnega dokumenta, za
ﬁzične osebe;
– davčno številko za ﬁzične osebe ali
identiﬁkacijsko številko za DDV za pravne
osebe;
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– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila kavcije.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije izločeni iz
postopka pred začetkom dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 6. 9. 2005
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, z začetkom ob 11. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti na
Občino Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Vrhnika najkasneje do 6. 9. 2005
do 10. ure.
8. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Vse stroške in dajatve v zvezi s pravnim
poslom nosi kupec. Na dražbi uspe dražitelj,
ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu
postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik obdrži njegovo kavcijo.
Komisija za vodenje javne dražbe lahko s
soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
9. Informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo na Občini
Vrhnika, Režijski obrat za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba:
Maja Dremelj, tel. 01/755-54-34, e-mail:
maja.dremelj@vrhnika.si.
Občina Vrhnika

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik obdrži njegovo kavcijo.
Komisija za vodenje javne dražbe lahko s
soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
9. Informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo na Občini
Vrhnika, Režijski obrat za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba:
Maja Dremelj, tel. 01/755-54-34, e-mail:
maja.dremelj@vrhnika.si.
Občina Vrhnika

Št. 6-01-465-02-2/2005
Ob-22505/05
Občina Vrhnika na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
Sklepa Občinskega sveta občine Vrhnika št.
1/02-403-02-1/04 z dne 1. 6. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-54-10, faks: 01/750-51-58.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Opis predmeta prodaje:
a) Predmet prodaje so nezazidana
stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo,
na območju katerih je predvideno urejanje
z lokacijskim načrtom, vpisana v vložek št.
1116, k.o. Velika Ligojna:
– parc. št. 223/12 barjanski travnik v izmeri 1.528 m², k.o. Velika Ligojna,
– parc. št. 223/13 barjanski travnik v izmeri 89 m², k.o. Velika Ligojna,
– parc. št. 223/14 barjanski travnik v izmeri 237 m², k.o. Velika Ligojna,
– parc. št. 223/15 barjanski travnik v izmeri 256 m², k.o. Velika Ligojna.

Skupna površina zemljišč, namenjenih
za prodajo, je 2110 m² in se prodajajo kot
celota. Posameznih zemljišč ni mogoče kupiti.
b) Izklicna cena zemljišč je 35,870.000
SIT. V izhodiščni ceni ni zajet DDV. Celotna vrednost zemljišč z vključenim DDV
znaša 43,044.000 SIT, od tega znaša DDV
7,174.000 SIT.
c) Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
d) V izklicni ceni ni zajet strošek komunalnega prispevka, ki ga je dolžan graditelj
plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano kavcijo.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu
celotne kupnine in stroškov, povezanih s
prodajnim poslom.
5. Kavcija: interesenti so dolžni najkasneje 1 uro pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun Občine Vrhnika št.
01340-0100001093, s pripisom »Za javno
dražbo«. Najugodnejšemu dražitelju bo kavcija brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo
kavcija brezobrestno vrnjena v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne ali ﬁzične osebe, ki se pravočasno prijavijo, tako da:
– plačajo kavcijo in predložijo dokazilo
o plačilu;
– predložijo izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne
osebe ali kopijo osebnega dokumenta, za
ﬁzične osebe;
– davčno številko za ﬁzične osebe ali
identiﬁkacijsko številko za DDV za pravne
osebe;
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila kavcije.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije izločeni iz
postopka pred začetkom dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 7. 9. 2005
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, z začetkom ob 11. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti na
Občino Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Vrhnika najkasneje do 7. 9. 2005
do 10. ure.
8. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Vse stroške in dajatve v zvezi s pravnim
poslom nosi kupec. Na dražbi uspe dražitelj,
ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu
postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.

Stran

Ob-22586/05
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter v skladu z
določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in na podlagi Sklepa
o posameznem programu prodaje nepremičnin Občinskega sveta občine Brežice, z
dne 18. 7. 2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin »gradbene
parcele Čatež–Savska pot«
I. Program prodaje »gradbene parcele
Čatež–Savska pot«
I.1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks
07/499-00-52.
I.2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča, ki v naravi predstavljajo komunalno opremljene gradbene parcele na Čatežu
ob Savi, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu Čatež–Savska pot (Ur. l. RS, št. 19/02)
predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš pa tudi gospodarskih poslopij z večnamensko dejavnostjo.
Naprodaj so sledeče komunalno opremljene gradbene parcele, z ocenjeno vrednostjo – po cenitvenih poročilih:
a) gradbena parcela po ZN št. 2, na parc.
št. 22/13 k.o. Čatež, v izmeri 963 m2 po ocenjeni vrednosti 13,867.000 SIT;
b) gradbena parcela po ZN št. 12, na
par. št. 22/4 k.o. Čatež v izmeri 686 m2 po
ocenjeni vrednosti 9,878.000 SIT;
c) gradbena parcela po ZN št. 11, na
parc. št. 22/3 k.o. Čatež, v izmeri 604 m2 po
ocenjeni vrednosti 8,698.000 SIT;
č) gradbena parcela po ZN št. 13, na
parc. št. 22/6 k.o. Čatež, v izmeri 679 m2 po
ocenjeni vrednosti 9,778.000 SIT;
d) gradbena parcela po ZN št. 14, na
parc. št. 22/8 k.o. Čatež, v izmeri 685 m2 po
ocenjeni vrednosti 9,864.000 SIT;
e) gradbena parcela po ZN št. 15, na
parc. št. 22/10 k.o. Čatež, v izmeri 994 m2
po ocenjeni vrednosti 14,314.000 SIT;
f) gradbena parcela po ZN št. 16, na
parc. št. 22/11 k.o. Čatež, v izmeri 655 m2
po ocenjeni vrednosti 9,432.000 SIT;
g) gradbena parcela po ZN št. 17, na
parc. št. 22/9 k.o. Čatež, v izmeri 671 m2 po
ocenjeni vrednosti 9,662.000 SIT;
h) gradbena parcela po ZN št. 18, na
parc. št. 22/7 k.o. Čatež, v izmeri 680 m2 po
ocenjeni vrednosti 9,792.000 SIT;
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i) gradbena parcela po ZN št. 19, na
parc. št. 22/5 k.o. Čatež, v izmeri 715 m2 po
ocenjeni vrednosti 10,296.000 SIT;
j) gradbena parcela po ZN št. 20, na
parc. št. 22/2 k.o. Čatež, v izmeri 744 m2 po
ocenjeni vrednosti 10,714.000 SIT;
k) gradbena parcela po ZN št. 10, na
parc. št. 20/5 k.o. Čatež, v izmeri 987 m2 po
ocenjeni vrednosti 13,982.000 SIT;
l) gradbena parcela po ZN št. 1, na parc.
št. 22/12 k.o. Čatež, v izmeri 979 m2 po ocenjeni vrednosti 14,098.000 SIT.
I.3. Pogoji in pravila prodaje:
3.1 Nepremičnine se prodajajo posamezno, po posameznih številkah in označbah
gradbene parcele. Začetna izklicna cena posamezne nepremičnine je enaka njeni ocenjeni vrednosti.
K dražbi se pristopi z vsemi zgoraj navedenimi parcelami.
3.2 Prodaja se izvede z javno dražbo za
prodajo nepremičnin. Parcele se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«.
3.3 V cenitvi parcele je obračunana že
na terenu izvedena komunalna oprema in
zemljišče. V cenitvi parcele je obračunana
izvedena komunalna infrastruktura v skladu
s programom opremljanja stavbnih zemljišč
ZN Čatež–Savska pot (Ur. l. RS, št. 19/02).
Kupci predmetnih parcel so oproščeni
plačila komunalnega prispevka.
3.4. Davščine na promet z nepremičninami, DDV, druge davke in druge dajatve,
stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi in trpi kupec.
3.5. Kriterij za dvig cene na dražbi: dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik zneska
25.000 SIT.
3.6. Višina varščine: pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini
10% od izklicne cene posamezne gradbene
parcele. Varščina se plača na TR Občine
Brežice z navedbo »Varščina za javno dražbo z navedbo zaporedne številke gradbene
parcele«. Vplačana varščina se uspelemu
dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi
brez obresti.
I. 4. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba
o prodaji nepremičnine se sklene najpozneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če kupec
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, Občina
Brežice zadrži njegovo varščino.
I.5. Način in rok plačila kupnine: kupec
je kupnino dolžan plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe.
I.6. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji
Dražitelj mora najpozneje do 14. 9. 2005
do 13. ure, na sedež Občinske uprave občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – ﬁzične osebe: fotokopijo
identiﬁkacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni.
Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– ﬁzične osebe: osebni ali kateri drugi
identiﬁkacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci ﬁzičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
I.7. Pravila javne dražbe: javna dražba
se bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03).
I.8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba je razpisana na dan 14. 9. 2005,
s pričetkom ob 13. uri in bo potekala v sejni
sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
I.9. Opomba:
– Občina Brežice na podlagi javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi;
– prednost bodo imeli tisti ponudniki, ki
bodo v sklopu javne dražbe pristopili k nakupu več parcel hkrati.
Občina Brežice

Razpisi delovnih
mest
Št. 1619-060/05
Ob-22295/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za tri uradniška delovna mesta:
notranji revizor – sekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski
naziv, ki se prizna po Pravilniku o izdajanju
potrdil za naziva državni notranji revizor in
preizkušeni državni notranji revizor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o
pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za

naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor – sekretar. Delo na tem delovnem mestu
se opravlja zgolj v nazivu notranji revizor
– sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-29/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-69-00 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 1619-060/05
Ob-22296/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za pet uradniških delovnih
mest:
notranji revizor – podsekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski
naziv, ki se prizna po Pravilniku o izdajanju
potrdil za naziva državni notranji revizor in
preizkušeni državni notranji revizor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
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– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o
pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor – podsekretar. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu notranji
revizor – podsekretar in notranji revizor –
sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-30/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-69-00 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

didat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Službi za informacijsko tehnologijo, Oddelek za
sistemske funkcije, Ministrstva za ﬁnance,
Cankarjeva 18, Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja zgolj v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-32/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

Št. 1619-060/05

Ob-22297/05

Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
notranji revizor – višji svetovalec v
Uradu Republike Slovenije za nadzor
proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali pridobljen drug revizorski
naziv, ki se prizna po Pravilniku o izdajanju
potrdil za naziva državni notranji revizor in
preizkušeni državni notranji revizor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o
pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor – višji svetovalec I. Delo na tem delovnem mestu se opravlja zgolj v nazivu
notranji revizor – višji svetovalec I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-31/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-69-00 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 34-0018/05

Ob-22298/05

Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Službi za informacijsko
tehnologijo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani organizator;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– poznavanje operacijskih sistemov
Unix, Linux, Windows 2003;
– povezovanje prej omenjenih okolij v
administrativno celoto (Samba, SFU...);
– poznavanje PKI in varnostnih standardov in principov;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kan-

Stran

Št. 34-0018/05
Ob-22299/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za davčni
in carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist;
– najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:

Stran
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– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– potrdilo o znanju angleškega jezika (tj.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri
ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega
jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih ste
aktivno uporabljali angleški jezik).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z dobrim znanjem uporabe računalniških
programov (Excel, Word, Internet, Powerpoint), obvladovanjem računalniških orodij
za delo z bazami podatkov (Oracle Discoverer) ter dobrim poznavanjem makroekonomije.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za davčni in carinski sistem Ministrstva za
ﬁnance, Analitski oddelek, Župančičeva 3,
Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III. Delo
na delovnem mestu se opravlja v nazivu višji
svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-33/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 34-0018/05
Ob-22300/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za davčni in
carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist ali
univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
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– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– potrdilo o znanju angleškega jezika (tj.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri
ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega
jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih ste
aktivno uporabljali angleški jezik).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za davčni in carinski sistem, Oddelek za carinski sistem, Župančičeva 3,
Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo na
delovnem mestu se opravlja zgolj v nazivu
podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj št. 111-02-34/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 34-0018/05
Ob-22301/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja oddelka v Splošni službi.
Pogoji za opravljanje dela:

– univerzitetni diplomirani pravnik ali univerzitetni diplomirani ekonomist;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Splošni
službi Ministrstva za ﬁnance, Oddelek za
upravljanje z objekti in vozili, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo
na delovnem mestu se opravlja v nazivu
podsekretar in sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-35/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 34-0018/05
Ob-22302/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti:
svetovalec v Sektorju za upravljanje
s sredstvi EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali univerzitetni
diplomirani ekonomist;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za diplomiranega ekonomista oziroma najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj za
univerzitetnega diplomiranega ekonomista.
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kan-
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didat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o znanju angleškega jezika (tj.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri
ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega
jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih ste
aktivno uporabljali angleški jezik);
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za upravljanje s sredstvi EU, Oddelek
Nacionalnega sklada Ministrstva za ﬁnance,
Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu svetovalec II. Delo na tem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivu svetovalec II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-36/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– potrdilo o znanju angleškega jezika (tj.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri
ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega
jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih ste
aktivno uporabljali angleški jezik);
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za upravljanje z dolgom državnega proračuna, Beethovnova 11, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-38/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

Št. 34-0018/05
Ob-22303/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Sektorju za
upravljanje z dolgom državnega proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik.
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– potrdilo o znanju angleškega jezika (tj.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri
ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega
jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih ste
aktivno uporabljali angleški jezik);
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za upravljanje z dolgom državnega proračuna, Beethovnova 11, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-37/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-633 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 34-0018/05
Ob-22304/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Sektorju za
upravljanje z dolgom državnega proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist.
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika;
– obvladanje Microsoft Ofﬁce aplikacij
(Excel, Access, Powerpoint...).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.

Stran

Št. 34-0018/05
Ob-22305/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali univerzitetni
diplomirani ekonomist;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za diplomiranega ekonomista oziroma najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj za
univerzitetnega diplomiranega ekonomista.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– znanje angleškega jezika;
– računalniško znanje za delo s preglednicami.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem proračuna RS ali z izkušnjami
na področju zakladništva.

Stran
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Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– potrdilo o znanju angleškega jezika (tj.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri
ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega
jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih ste
aktivno uporabljali angleški jezik).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Zakladnici enotnega zakladniškega računa
Ministrstva za ﬁnance, Oddelek za upravljanje likvidnosti proračuna, Beethovnova 11,
Ljubljana, v nazivu svetovalec II. Delo na
delovnem mestu se opravlja v nazivu svetovalec II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-39/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 34-0018/05
Ob-22306/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za proračun.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali univerzitetni
diplomirani ekonomist;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za diplomiranega ekonomista oziroma najmanj
3 leta in 4 mesece za univerzitetnega diplomiranega ekonomista.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
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– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem področja proračuna EU, z
znanjem angleškega in francoskega jezika
in znanjem uporabe računalniških programov (Word, Excel in Powerpoint).
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za proračun Ministrstva za ﬁnance,
Oddelek za sodelovanje s proračunom EU,
Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu višji
svetovalec III. Delo na tem delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec
III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-40/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 34-0018/05
Ob-22307/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za davčni in
carinski sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist ali
univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za davčni in carinski sistem, Oddelek za
sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb,
Župančičeva 3, Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo na delovnem mestu se opravlja
zgolj v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-41/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-22308/05
Skladno z 58., 59. členom, 3. točko I. odstavka 68. člena in III. odstavkom 69. člena
Zakona o javnih uslužbencih objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja
za določen čas, najdalj za tri leta oziroma
najdalj do 31. 12. 2008 – delo na projektu
tehnična pomoč za organ upravljanja:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: izven sistemizacije, pravice oziroma dolžnosti bodo določene glede na uradniški naziv višji svetovalec III, M/Ž, za določen čas, strokovno
delo, organizirano kot projekt z omejenim
časom trajanja.
3. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri, 5 let delovnih izkušenj.
4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika, delo z
računalnikom.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: da bo prijava popolna morajo
kandidati za pogoje navedene v točki 3. k
prijavi priložiti fotokopijo diplome in delovne
knjižice, ter k točki 4. fotokopijo potrdila o
izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na
osnovni ravni (300 ur učenja) oziroma drugo
ustrezno dokazilo.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
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6. Delovna naloge: izvajanje administrativnih kontrol v skladu s 4. členom uredbe
komisije ES 438/01 z dne 2. 3. 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uredbe sveta ES št. 1260/99 glede sistema
upravljanja in nadzora pomoči dodeljene
v okviru SS.
7. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo navedena znanja:
– poznavanje sistema javnih ﬁnanc,
– zaželeno je poznavanje kontrolnih postopkov javnih ﬁnanc ter kontrole na terenu,
– zaželeno je poznavanje delovanja
strukturnih skladov.
Pri delu je potrebna: natančnost, zanesljivost in samoiniciativnost ter smisel za delo
v teamu.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti:
»višji svetovalec – 4 U EK«.
9. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
10. Oseba, ki daje informacije: Jana
Trošt, tel. 478-37-49, vsak delavnik med 9.
in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

– najmanj visoka strokovna izobrazba
– tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke za oba prosta uradniška
delovna mesta (pod točko 1 in 2) izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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 morajo k svoji vlogi predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja diploma),
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (razen za
pripravnika/co, ki ga mora opraviti v času
pripravništva),
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/-ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee,
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice,
razen za pripravnika/co) in dokazili o morebitnih drugih posebnih znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim
gradivom pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpitna
opravila opravili najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke
preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke, ki se
bodo na podlagi preverjanja dokazil, priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne pogoje
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, bo natečajna komisija povabila
na razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

Ob-22309/05
Skladno z 58. in 59. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05) objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega
razmerja za nedoločen čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: podsekretar (M/Ž) za nedoločen čas, delo se lahko
opravlja v nazivih podsekretar, sekretar.
3. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna izobrazba, ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri, 7 let delovnih izkušenj.
4. Pogoji za imenovanje v naziv: aktivno
znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev; da
oseba ni v kazenskem postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja, državni izpit
iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje navedene v:
točki 3. k prijavi priložiti fotokopijo diplome, delovne knjižice,
točki 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu
ali osebne izkaznice, izpis iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje), potrdilo pristojnega sodišča da ni v kazenskem
postopku, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave,
točki 5. fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.

Spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv: v naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravi ustrezen
strokovni izpit za imenovanje v naziv.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»podsekretar, šifra dm 1061«.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: mag. Roman Lavtar, tel. 434-15-12, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 122-6/05-0112
Ob-22316/05
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
– uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
35/05) objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih uradniških delovnih mest:
1. Pripravnik – svetovalec III.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
občine Kočevje, v Oddelku za proračun, ﬁnance in upravljanje premoženja.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: pripravnik – svetovalec III.
Delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, za uradniško delovno mesto svetovalec III, v Občinski
upravi občine Kočevje, v Oddelku za proračun, ﬁnance in upravljanje premoženja.
Vrsta delovnega razmerja: za določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti (znanja, veščine,
sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 1.
2. Višji svetovalec za rabo prostora in
varstvo okolja.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
občine Kočevje, Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec za rabo prostora in varstvo
okolja.
Delo se lahko opravlja v nazivih: višji
svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec/ka III.
Vrsta delovnega razmerja: za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom, ki traja za višje svetovalce šest
mesecev.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
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naj kandidati/-ke pošljejo v roku 8 dni od dne
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Oddelek
za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, s pripisom:
– pod zaporedno številko 1 »Javni natečaj – pripravnik svetovalec III – ne odpiraj«,
– pod zaporedno številko 2 »Javni natečaj – višji svetovalec za rabo prostora in
varstvo okolja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu/ki bo vročena upravna odločba, drugim
kandidatom/kam bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi:
– pod zaporedno številko 1, za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim
časom,
– pod zaporedno številko 2, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom šest mesecev.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali v
Občinski upravi občine Kočevje, Ljubljanska
c. 26, Kočevje.
Za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja je zadolžena Majda Javoršek,
vodja Oddelka za upravne in družbene dejavnosti v Občinski upravi občine Kočevje,
tel. 01/89-38-222.
Občina Kočevje
Ob-22386/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02
in 23/05), objavlja Mestna občina Maribor
javni natečaj za prosta delovna mesta v
Mestni upravi v Referatu za mestne četrti in
krajevne skupnosti v Oddelku za splošne in
pravne zadeve, in sicer:
1. »referent – tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti« v Krajevni
skupnosti Malečnik – Ruperče in
2. »referent – tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti« v Mestni četrti
Center.
Naloge na teh delovnih mestih se lahko
opravljajo v nazivih referent III, referent II
in referent I.
Delovno področje:
– opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem mestnih
četrti in krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
– spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in
organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti
ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
– reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov mestnih četrti
in krajevnih skupnosti,
– dajanje splošnih informacij strankam,
– sprejemanje pisnih vlog strank,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obso-
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jena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– srednja splošna izobrazba,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranima kandidatoma bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo
na sedežu Krajevne skupnosti MalečnikRuperče oziroma na sedežu Mestne četrti
Center.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Mestna uprava mestne občine Maribor,
Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega
natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/220-13-40
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu: nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-22449/05
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v treh nazivih:
strokovni sodelavec v SAMS.
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,
– eno leto delovnih izkušenj na pravniških delih,
– aktivno znanje svetovnega jezika s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
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 strokovnega sodelavca v službi za analize in mednarodno sodelovanje
(v nadaljevanju: strokovnega sodelavca v
SAMS) se izvajajo v nazivih svetovalec, samostojni svetovalec in višji svetovalec. V
naziv svetovalca je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
V naziv samostojnega svetovalca je lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje
imenovan univerzitetni diplomirani pravnik,
ki ima opravljen pravniški državni izpit in
ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na
pravniških delih ali ima pridobljen magisterij
pravnih znanosti in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na pravniških delih. V naziv
višjega svetovalca je lahko ob izpolnjenih
pogojih za napredovanje imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen
pravniški državni izpit in ima najmanj šest
let delovnih izkušenj na pravniških delih ali
ima pridobljen magisterij pravnih znanosti
in najmanj sedem let delovnih izkušenj na
pravniških delih.
II. Strokovni sodelavec v SAMS opravlja
naslednje naloge:
– zbiranje podatkov in pripravljanje primerjalno pravnih gradiv ter analiz za potrebe ustavnih sodnikov in strokovne službe,
– pripravljanje gradiv in podatkov, ki jih
zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih
član je Ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov v svetovne jezike,
– spremljanje ustavno sodne presoje ter
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje
obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali
generalnega sekretarja.
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 pridobljenih
delovnih izkušnjah na pravniških delih, potrdilo o aktivnem znanju svetovnega 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 – strokovni sodelavec v SAMS".
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega po-
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stopka 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. V izbirnem postopku bodo
imeli prednost kandidati, ki imajo opravljen
pravniški državni izpit.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VII. Z izbranim kandidatom 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

a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 335/05
Ob-22464/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.
l. RS, št. 96/02) in 10. člena Sklepa o
ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo
kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 110/03)
minister za kulturo objavlja razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed
strok s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih položajih,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. Kot dokazilo o doseženi
izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome. Kandidat oziroma
kandidatka mora prijavi priložiti tudi kopijo
delovne knjižice.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certiﬁkatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda
imenoval za direktorja oziroma direktorico
zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
- direktor JZ za varstvo kulturne dediščine« v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana.

Morebitne informacije: ga. Rifelj, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Ob-22471/05
Skladno z 58. in 59. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05) objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega
razmerja za nedoločen čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: sekretar
(m/ž) za nedoločen čas, delo se bo opravljalo v uradniškem nazivu sekretar.
3. Pogoji za opravljanje dela: Univerzitetna izobrazba, ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri, 8 let delovnih izkušenj.
4. Pogoji za imenovanje v naziv: aktivno
znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev; da
oseba ni v kazenskem postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja, državni izpit
iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje navedene v:
– točki 3. k prijavi priložiti fotokopijo diplome, delovne knjižice;
– točki 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, izpis iz kazenske
evidence (izda Ministrstvo za pravosodje, ali
lastna izjava), potrdilo pristojnega sodišča
da ni v kazenskem postopku (ali lastna izjava), fotokopijo potrdila o državnem izpitu
iz javne uprave;
– točki 5. fotokopijo potrdila o izpitu iz
angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
Spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv: v naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravi ustrezen
strokovni izpit za imenovanje v naziv.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»sekretar, šifra DM 1062«.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: mag. Roman Lavtar, tel. 434-15-12, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št.110-9/05-0515
Ob-22500/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
14/03 - uradno prečiščeno besedilo):

Stran

Št. 110-5/05-0515
Ob-22502/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
14/03 - uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 702-9/05-0515
Ob-22503/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 30. člena
Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l.
RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
K I/a
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-22562/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 23/05, v
nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostih uradniških delovnih mest
v Carinski upravi RS:
v Carinskem uradu Koper
I. za nedoločen čas
1. Višji carinski svetovalec – inšpektor v Oddelku za kontrolne zadeve (dve
delovni mesti).
Naloga višjega carinskega svetovalca
– inšpektorja, v Oddelku za kontrolne zadeve, je predvsem preprečevanje in odkrivanje
carinskih in trošarinskih prekrškov ter drugih
kaznivih ravnanj iz pristojnosti carinske službe in izvajanje notranje kontrole – strokovni
nadzor nad delom carinskega urada.
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Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji carinski svetovalec – inšpektor
III, II, in I. Javni uslužbenec bo opravljal
naloge v nazivu višji carinski svetovalec III
– inšpektor.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (oziroma 3 leta in 4 mesece za univerzitetno
izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem),
– aktivno znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja italijanskega jezika.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja po Zakonu o carinski službi,
– znanje tujega jezika,
– uporaba programske opreme.
2. Carinik v Izpostavi Luka Koper (dve
delovni mesti).
3. Carinik v Izpostavi Dragonja (eno
delovno mesto).
Delovno mesto carinika se lahko opravlja
v nazivih carinik III, II in I. Javni uslužbenec
bo opravljal naloge v nazivu carinik III.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba tehnične ali družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja italijanskega jezika.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit za carinika po Zakonu o
carinski službi,
– znanje tujega jezika,
– uporaba programske opreme.
Naloge carinika so izvajanje carinskega, trošarinskega, deviznega ter z drugimi
zakoni predpisanega nadzora, obračunavanje predpisanih dajatev, evidentiranje in
analiziranje podatkov o carinskih postopkih in carinskem nadzoru, preprečevanje in
odkrivanje carinskih, trošarinskih in drugih
prekrškov.
v Carinskem uradu Ljubljana
II. za določen čas
4. Pripravnik carinik v Izpostavi Metlika (eno delovno mesto).
Pripravnik se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela delovnega mesta in
za opravo strokovnega upravnega izpita.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba tehnične ali družboslovne smeri,
– aktivno znanje uradnega jezika.
V skladu z 89. členom ZJU lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv (za uradnike s VII.
stopnjo izobrazbe je to državni izpit iz javne
uprave, za uradnike s V. stopnjo izobrazbe
pa strokovni upravni izpit), pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv. Kandidat, ki nima
opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja oziroma carinika, ga mora v skladu z
42. členom Zakona o carinski službi (Uradni
list RS, št. 56/99 in 57/04, v nadaljevanju:
ZCS) opraviti najkasneje v enem letu po
sklenitvi delovnega razmerja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje določene v 39. členu ZCS.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Z izbranimi kandidati pod zap. št. 1 – 3
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ter
poskusnim delom v trajanju: 5 mesecev za
delovna mesta pod zap. št. 1 in 2 meseca za
delovna mesta pod zap. št. 2 in 3.
Z izbranim kandidatom pod zap. št. 4 bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen
čas (to je za čas 8 mesečnega pripravništva) s polnim delovnim časom.
Prednost pri izbiri za delovna mesta pod
zap. št. 1 imajo kandidati z izkušnjami in poznavanjem carinskega področja.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in pisno izjavo, da
zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti (obe potrdili bo
izbrani kandidat dostavil naknadno).
Kandidati pod zap. št. 1-3 pa morajo k
prijavi priložiti tudi dokazilo o znanju jezika
narodne skupnosti na višji ravni, oziroma
spričevalo o zaključenem srednješolskem
izobraževanju, opravljenem na območju kjer
živi narodna skupnost.
Vloge, ki ne bodo popolne oziroma ne bo
priloženih dokazil o izpolnjevanju navedenih
natečajnih pogojev, kratkega življenjepisa
ter opisa dosedanjih delovnih izkušenj ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov carinskega
urada, kjer je objavljeno prosto delovno
mesto:
– pod zap. št. 1, 2 in 3: CURS, Carinski urad Koper, Vojkovo nabrežje 36, 6000
Koper;
– pod zap. št. 4: CURS, Carinski urad
Ljubljana, Šmartinska 152/a, 1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se za lahko obrnete na naslednje
osebe:
– pod zap. št. 1, 2, 3: Tatjana Pavlič, tel.
05/297-60-30,
– pod zap. št. 4: Irena Svete Rupar, tel.
01/297-20-72.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 110-13/2005-1
Ob-22567/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec/-ka v Sektorju za trgovinsko politiko v Direktoratu za ekonomske
odnose s tujino.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec/-ka I, svetovalec/-ka II.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri,

– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanja angleškega jezika.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnih
razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki poznajo zakonodajo EU s področja
trgovinske politike pri uvozu tekstila in jekla
in poznavanje aplikacije SIGL.
Kandidati/-ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Pogoje, ki kandidatom omogočajo prednost pri izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc in na podlagi pogovora
z njimi.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnimi delovnim časom.
Delo bo opravljala na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo
ta pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8
dneh po objavi javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici, z oznako »Za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-36-27.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-13/2005-1
Ob-22568/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec/-ka za pravno področje
v Direktoratu za elektronske komunikacije.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec/-ka I, svetovalec/-ka II.
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Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– višja raven znanja angleškega jezika.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnih
razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke, ki poznajo zakonodajo s področja
elektronskih komunikacij in poznajo upravne postopke.
Kandidati/-ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/-ka
ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee,
– dokazilo o višji ravni znanja angleškega jezika.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Pogoje, ki kandidatom omogočajo prednost pri izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc in na podlagi pogovora
z njimi.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnimi delovnim časom.
Delo bo opravljal/-a na Ministrstvu za
gospodarstvo, Tržaška 21, Ljubljana, kjer
je sedež Direktorata za elektronske komunikacije.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
v 15 dneh po objavi javnega natečaja
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici,
z oznako »Za javni natečaj« in navedbo
delovnega mesta. Dodatne informacije o
izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-82-22.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 111-2/2005/3
Ob-22569/05
Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo na podlagi
56. člena in prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02 ter nadaljnje spremembe in
dopolnitve) ter v skladu z 20. in 22. členom
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04), objavlja prosto delovno mesto za
zaposlitev za polovico polnega delovnega
časa (4 ure) za delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za pomorske
listine in splošne zadeve (šifra delovnega
mesta 5).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal
v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pomorsko – prometne, pravne, računalniške smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– višja raven znanja jezika narodne
skupnosti – italijanskega jezika;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto
kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto, navedena izpita opravile
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Višja raven znanja italijanskega jezika
se izkazuje z ustreznim dokazilom o znanju
italijanskega jezika. Osnovno znanje angleškega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem
več tedenskem izobraževanju v angleškem
jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na
strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat
aktivno uporabljal angleški jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz angleškega
jezika v okviru programa dodiplomskega
ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi;
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo dokazila o višji ravni znanja
jezika narodne skupnosti – italijanskega
jezika;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v osmi in deveti 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 in na podlagi
razgovora s kandidati. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo prometne
smeri, s poznavanjem področja pomorstva
ter s konkretnimi delovnimi izkušnjami na
področju pomorstva.
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 polovico polnega delovnega časa (4 ure) in
trimesečnim poskusnim delom.
Delo se opravlja na sedežu Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, 6000 Koper, s pripisom »za javni natečaj URSP, ne odpiraj – sklic na številko
112-2/2005/1«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna,
če je oddana na pošto zadnji dan roka za
prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je
10 dni in začne teči z dnem objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Olga Planinšek, tel.
05/663-21-30.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za promet
Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo
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Druge objave
Št. 465-02-44/2004
Ob-22593/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 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 (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-90, faks 07/393-92-82.
Predmet prodaje: nepremičnine na območju ZN Otočec, navedene v tabeli:

Zap.
št.

Parc. št.
vse k.o.
Šentpeter

Vrsta
rabe

m2

1.

160/150

njiva 4

620

2.

160/153

travnik 5

596

3.

160/155

travnik 5

907

4.

160/156

travnik 5

768

5.

160/157

travnik 5

6.

160/158

travnik 5

7.

160/160

8.
9.

Lokacija

Cena zemljišča brez DDV

Komunalni prispevek

Izhodiščna
cena

stan. – posl.

7a

3,822.728,39

7,063.827,40

10,886.555,79

trgov.- gost.

paviljon

4,283.157,75

6,790.388,92

11,073.546,67

stan. – posl.

T1/T2

5,312.667,61

10,333.695,89

15,646.363,50

stan. – posl.

T3/T4

4,498.488,12

8,750.031,36

13,248.519,48

758

stan. – posl.

T5/T6

4,439.914,05

8,636.098,66

13,076.012,71

831

stan. – posl.

T7/T8

4,867.504,72

9,467.807,37

14,335.312,09

pašnik 4

766

stanovanjski

117

4,722.919,27

5,370.548,56

10,093.467,83

160/161

pašnik 4

692

stanovanjski

116

4,266.658,14

4,851.722,72

9,118.380,86

160/162

pašnik4

711

stanovanjski

115

4,383.806,27

4,984.934,76

9,368.741,03

10.

160/163

pašnik 4

367

stanovanjski obj.-dvojček

114

2,262.808,58

2,573.095,72

4,835.904,30

11.

160/164

pašnik 4

341

stanovanjski obj.-dvojček

113

2,102.500,61

2,390.805,56

4,493.306,17

12.

160/165

pašnik 4

767

stanovanjski

112

4,729.084,96

5,377.559,72

10,106.644,68

13.

160/166

pašnik 4

927

stanovanjski

92

5,715.595,52

4,660.022,37

10,375.617,89

14.

160/167

pašnik 4

1174

stanovanjski

91

7,238.521,19

4,276.901,94

11,515.423,13

15.

160/226

pašnik 4

754

stanovanjski

101

4,416.484,43

5,286.414,64

9,702.899,07

16.

160/223

pašnik 4

364

stanovanjski

104

5,353.669,45

6,408.200,24

11,761.869,69

160/227

pašnik 4

6

160/238

pašnik 4

453

160/238

zelenica

91

160/222

pašnik 4

306

stanovanjski

105

4,713.670,75

4,872.756,20

9 586.426,95

160/241

pašnik 4

278

160/241

zelenica

111

18.

160/240

pašnik 4

19

zaokrožitev lokacije 105

82.850,61

2.323,89

85.174,50

19.

160/240

zelenica

204

zaokrožitev lokacije 105

889.553,92

24.951,24

914.505,16

20.

160/220

pašnik 4

729

stanovanjski

111

4,494.788,70

5,111.135,64

9,605.924,34

21.

160/262

pašnik 4

749

stanovanjski

123

4,387.197,40

5,251.358,84

9,638.556,24

22.

160/258

pašnik 4

571

stanovanjski

124

3,344.579,06

4,003.372,36

7,347.951,42

23.

160/257

pašnik 4

616

stanovanjski

125

3,608.162,34

4,318.874,56

7,927.036,90

24.

160/263

pašnik 4

895

stanovanjski

127

5,242.378,73

6,274.988,20

11,517.366,93

25.

160/261

pašnik 4

189

stanovanjski

129

4,480.915,90

5,363.537,40

9,844.453,30

160/261

pašnik 4

226

160/261

gozd 2

350

26.

160/259

pašnik 4

720

stanovanjski

133

4,217.332,61

5,048.035,20

9,265.367,81

27.

160/254

pašnik 4

668

stanovanjski

96

4,118.681,56

4,683.454,88

8,802.136,44

28.

160/249

cesta

147

stanovanjski

97

4,914.055,69

5,587.894,52

10,501.950,21

160/251

pašnik 4

650

17.

Namen gradnje
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Nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembi
in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec,
ZN-4351 (Ur. l. RS, št. 11/96), s katerim
je omogočena gradnja stanovanjskih, stanovanjsko poslovnih objektov in trgovsko
gostinskega objekta. Pogoji za posege v
prostor so navedeni v lokacijskih informacijah, izdanih za vsako lokacijo posebej in
so na vpogled pri občinskem organu.
3. Izhodiščna cena nepremičnin iz tabele je sestavljena iz:
a) cene zemljišča na podlagi cenitve z
dne 19. 5. 2005;
b) komunalnega prispevka, ki na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč
za območje ZN Otočec in revalorizacije
(junij 2005) znaša:
– za stanovanjsko gradnjo 7.011,16
SIT/m2,
– za stanovanjsko poslovno gradnjo
11.393,27 SIT/m2.
Komunalni prispevek se ob plačilu
ustrezno revalorizira.
V okviru komunalnega prispevka so s
programom opremljanja zajeti stroški izdelave zazidalnega načrta, geodetskega
posnetka, programa opremljanja, stroški
parcelacije, priprave zemljišča, odškodnin
in odkupa zemljišč ter ocena izgradnje
cestnega, vodovodnega, kanalizacijskega,
električnega omrežja, javne razsvetljave
in pešpoti. Končni znesek komunalnega
prispevka bo znan po zaključeni izgradnji
in bo predmet poračuna. Infrastrukturno
omrežje je večinoma izgrajeno, razen pešpoti, zaključne plasti asfalta in določene
infrastrukture, potrebne za lokacije, ki niso
predmet razpisa. Poleg tega ni izvedena
tudi dostopna cesta za trgovsko poslovne
lokacije na vstopu v zazidalni načrt, ker se
za odkup navedenih lokacij lahko odloči le
en investitor in se z njim lahko o tem naknadno dogovori.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v ZN Otočec«.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
15. 9. 2005. Kolikor na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb občina ne bo
prodala predmetnih nepremičnin, zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbo
za nakup navedenih nepremičnin v skladu
z določili predmetnega javnega zbiranja
ponudb do vključno vsakega 15. v mesecu
(in sicer prvi naslednji rok je 15. 10. 2005,
zadnji rok pa 15. 11. 2005).
Informacije o še razpoložljivih lokacijah bodo interesentom na razpolago na
oglasnih deskah Mestne občine Novo
mesto in na tel. 39-39-292, 39-39-293 in
39-39-290.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki je razvidna iz zadnjega stolpca tabele.
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 ponudni-

kom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8
dni po sklenitvi pogodbe z 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 sodnega 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,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne
cene določene v tabeli,
– dokazilo o plačani kavciji,
– datum plačila komunalnega prispevka oziroma ali je ponudnik pripravljen plačati komunalni prispevek pred 1. 12. 2005
in točen datum kdaj.
8. V primeru, da je ponudnik zainteresiran za več nepremičnin, mora predložiti
ponudbo za vsako nepremičnino posebej.
Kolikor pa je zainteresiran za nakup ene
nepremičnine, mora v ponudbi jasno navesti, za katero lokacijo oddaja ponudbo
in ali se v primeru, da za to lokacijo ne
bo izbran kot najugodnejši ponudnik, njegova ponudba lahko obravnava tudi kot
ponudba za nakup drugih lokacij (ki jih je
dolžan navesti skupaj s ponudbeno ceno
za konkretno lokacijo) in po kakšnem vrstnem redu.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, Mestna občina Novo
mesto zadrži njegovo kavcijo in podpiše
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti pomeni razlog za odstop od pogodbe.
V navedenem primeru že plačana kavcija
ostane prodajalcu.
10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec
sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer
da bo:
– nosil rizik pridobitve gradbenega dovoljenja,
– sam pridobil tehnično dokumentacijo
in gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe,
– zgradil objekt s priključki na komunalne naprave in izvedel zunanjo ureditev
– vse v skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev 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,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoje-
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čega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,
– nosil vse stroške odprave poškodb,
v kolikor jih bo povzročil na zgrajenem
infrastrukturnem omrežju,
– odpeljal odvečni izkopani material pri
izgradnji objektov v za to urejeno deponijo
v skladu s predhodnim soglasjem lastnika
zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosil
stroške odstranitve deponiranega materiala na zahtevo lastnika zemljišča,
– ne bo uporabljal ostalih zemljišč v
sklopu zazidalnega načrta brez soglasja
lastnika zemljišča,
– plačal davek na dodano vrednost za
ceno zemljišča,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe ali za overitev zemljiškoknjižnega
dovolila in nosil stroške izvedbe pogodbe
v Zemljiški knjigi,
– kolikor želi, da pogodbo poleg njega
sklene še druga pogodbena stranka, to
navedel v prijavi in za njo posredoval zahtevane podatke,
– sklenil aneks k osnovni pogodbi zaradi poračuna komunalnega prispevka.
11. Kupnina in rok plačila kupnine: kupnina za zemljišče se mora plačati v 8 dneh
od podpisa prodajne pogodbe.
Komunalni prispevek in rok plačila: komunalni prispevek se lahko plača najkasneje do 1. 12. 2005.
V primeru, da se komunalni prispevek
poravna ob sklenitvi pogodbe, se znesek
ustrezno revalorizira z indeksom rasti cen
za življenjske potrebščine ob pripravi pogodbe. V primeru, da se komunalni prispevek poravnava kasneje, se zneske revalorizira z indeksom rasti cen za življenjske
potrebščine na dan plačila in plača na
podlagi izstavljenega obvestila Mestne občine Novo mesto. Vsa navedena določila
bodo vsebovana tudi v prodajni pogodbi.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponudbena cena
in najkrajši rok plačila komunalnega prispevka (plačilo pred 1. 12. 2005). O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila posebna komisija,
ki bo po zaključku postopka predlagala
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da komisija oceni, da zgolj na
osnovi opredeljenih kriterijev izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo
v posameznih elementih. Komisija lahko
zato, da bi dosegli čim boljše pogoje razpolaganja, pozove ponudnike k dopolnitvi
ponudbe ali z njimi opravi pogajanja.
13. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, kontaktni osebi Tatjana Kužnik, tel. 07/393-92-93
in Nataša Murgelj, tel. 07/393-92-92.
14. Mestna občina Novo mesto lahko
postopek prodaje nepremičnin ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne plačane kavcije.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Mestna občina Novo mesto
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Na podlagi sklepa stečajnega senata,
opr. št. St 147/2004 z dne 6. 7. 2005, v
stečajnem postopku nad dolžnikom Beton
– Projekt d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje,
stečajni dolžnik objavlja
prodajo
z zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje: poslovni prostor,
ki se nahaja v III. nadstropju poslovne
stavbe v Zagorju, C. 20. julija 2c v izmeri
219,91 m2, za izklicno ceno 22,000.000
SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Pisno ponudbo lahko pošljejo vse
pravne in ﬁzične osebe, ki morajo ponudbi
priložiti:
– pravne osebe: sklep o registraciji, ter
pooblastilo za zastopanje,
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu RS,
– kupec mora v skladu s 153. členom
ZPPSL predložiti ustrezno notarsko izjavo.
2. Prednost pri nakupu bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in vplačal
varščino v višini 10% ponujene cene na
poslovni račun št. 05100-8011933223. Pri
dveh ali več enakih ponudbah ima prednost kupec, ki bo na naroku ponudil višjo
ceno. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku všteje v kupnino in se ne obrestuje. Ponudnikom, ki niso uspeli se varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni od opravljenega izbora.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v 15
dneh po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino ob podpisu pogodbe. Če
kupec pogodbe ne sklene v navedenem
roku, se mu varščina ne vrne.
4. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko
v 15 dneh po objavi prodaje stečajni upraviteljici Simoni Goriup, Čufarjeva 1, Ljubljana, z oznako – Beton-Projekt d.o.o. - v
stečaju, za javni razpis. Javno odpiranje
ponudb bo dne 10. 9. 2005 ob 10. uri, v
sobi 307/A Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9.
5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
5 dneh po končanem zbiranju ponudb.
6. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec.
7. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
8. Informacije so na voljo pri stečajni
upraviteljici - tel. 01/430-08-18.
Beton-Projekt d.o.o.
Ob-22448/05
Stečajna upraviteljica Alenka Pečnik v
stečajnem postopku stečajnega dolžnika
Libela p.o. – v stečaju, Opekarniška 2,
Celje, pod opr. št. st 14/94, objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje terjatve:
1.1. Terjatev do dolžnice Dušej Marjetke iz naslova neplačane kupnine za
prodano stanovanje št. 13, na naslovu
Trubarjeva 6, v Celju, parc. št. 765, dvosobno stanovanje v 3. nadstropju v izmeri
49,01 m2.
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Izklicna cena znaša 2,229.090 SIT brez
morebitnih pribitkov in je izračunana na
dan 30. 6. 2005.
1.2 Terjatev do dolžnika Domanjko Štefana, Domanjko Pavle in Zavšek Jolande
iz naslova neplačane kupnine za prodano
dvoinpolsobno stanovanje št. 19, v V. etaži
v izmeri 57 m2 na naslovu Kraigherjeva 26,
v Celju. Izklicna cena znaša 294.403 SIT
brez morebitnih pribitkov in je izračunana
na dan 30. 6. 2005.
1.3 Terjatve iz naslova fakturirane realizacije do dolžnikov:
– Pemax d.o.o., Celje, v znesku
13,643.193,20 SIT s pp,
– Udovič Anton s.p., v znesku 146.045
SIT s pp,
– Spektra Jamex d.o.o., Celje v znesku
1,900.000 SIT s pp,
– Karmuzel Franc, v znesku 169.005,70
SIT s pp,
– Hercigonja Vera s.p., v znesku
80.717,90 SIT s pp,
– Viva Trade d.o.o., Nazarje, v znesku
781.035,92 SIT s pp.
Cene za navedene postavke pod 1.3
se bodo določevale na podlagi ponudbe
zainteresiranega kupca in nato naknadno
s sklepom stečajnega senata.
2. Rok plačila: določi ponudnik v svoji
ponudbi tako, da upošteva zahteve stečajnega dolžnika, in sicer:
– najkasneje v 8 dneh po overitvi pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno kupnino;
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine.
3. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Libela p.o. – v stečaju, Opekarniška
2, Celje, do ponedeljka 29. 8. 2005.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
20.000 SIT in mora biti nakazana na račun
stečajnega dolžnika Libela p.o. – v stečaju, št. 25100-9703200188. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti
v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o
izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe;
– izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
pisne pogoje.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer
najkasneje do 15. 9. 2005.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri. V primeru,
da ponudnik na sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od
namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščine) ne vrne.
7. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Marjani Rančnik na tel. 03/752-51-10.
Libela p.o. – v stečaju
steč. upraviteljica
Alenka Pečnik

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-15/2005

Ob-22310/05

1. Veljavna pravila Sindikata delavcev
I & I – Solidarnost, s sedežem v Novem
mestu, Topliška cesta 1, 8000 Novo mesto, ki so bila dne 14. 6. 2005 sprejeta na
ustanovnem zboru sindikata, se sprejmejo
v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno št. 199.
Št. 101-10/2005

Ob-22311/05

1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so pod
zaporedno številko 23 vpisana pravila sindikata z imenom »Pravila sindikata podjetja MPP Klasje Celje«, s sedežem Prešernova 23, Celje, se z dne 11. 5. 2005
vpiše sprememba pravil sindikata zaradi
spremembe imena in sedeža sindikata.
Novo ime sindikata je: Konferenca sindikata družbe Klasje Celje d.d. in Klasje
storitve d.o.o., Celje.
Nov sedež je: Resljeva 18, Celje.
2. Nova pravila sindikata s spremembo
imena in sedeža sindikata so bila sprejeta na občnem zboru sindikata dne 14. 4.
2004.
3. Matična
številka
sindikata
je
1116428.
Davčna
številka
sindikata
je
54131189.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje, št.
02801-023/93 z dne 18. 5. 1993.
Št. 101-8/2005

Ob-22312/05

1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor je pod
zaporedno številko 128 vpisan sindikat z
imenom »Sindikat celjskih lekarn Celje«
s sedežem Vodnikova 1, Celje, se z dne
5. 5. 2005 vpiše sprememba pravil sindikata zaradi spremembe sedeža in pooblaščene osebe sindikata.
Nov sedež sindikata je na naslovu: Miklošičeva 1, Celje.
Nova pooblaščenka sindikata je Milenka Kodela.
2. Nova pravila sindikata s spremembo
sedeža sindikata so bila sprejeta na občnem zboru sindikata dne 6. 12. 2004, kjer
je bila imenovana tudi nova pooblaščenka
sindikata.
3. Matična
številka
sindikata
je
5979200.
4. Davčna
številka
sindikata
je
94833966.
5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje, št.
02801-128/94 z dne 26. 1. 1994.
Št. 101-11/2005-2

Ob-22389/05

1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so pod
zaporedno številko 214 vpisana pravila
sindikata z imenom Sindikat CM Celje
d.d., Voc Celje, d.d., Varclean d.o.o. in
Projektiva - Inženiring Celje, d.d.«, s
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Št.

sedežem Lava 42, Celje, se z dne 20. 5.
2005 vpiše sprememba pravil in sprememba imena sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat delavcev v skupini CM Celje.
2. Nova pravila sindikata »Pravila o
organiziranju in delovanju sindikata delavcev v skupini CM Celje« s spremembo
imena sindikata, ki so bila sprejeta na izvršnem odboru sindikata dne 21. 4. 2005,
se hranijo pri Upravni enoti Celje.
3. Matična številka sindikata je
5176417.
4. Davčna številka sindikata je
46830081.
5. Z dnem pravnomočnosti te odločbe preneha veljati odločba Upravne enote Cleje, št. 02801-3/2003 z dne 29. 3.
2003.

meseca od dneva navedenega sprejetja
sklepa o soglasju za pripojitev v prevzetih
družbah, pravico zahtevati sklic skupščine
prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju
za pripojitev.
Uprava družbe LIV Postojna, d.d.

Št. 101-12/2005-2

Ob-22390/05

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 1. 6. 2005 sprejme v hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
234 z nazivom »Pravila delovanja sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zavoda za usposabljanje in varstvo
Dobrna«, katerih hrambo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom sindikata: Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna, s sedežem sindikata: Lokovina 10, Dobrna.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi
pravil sindikata postane sindikat pravna
oseba.
3. Za identiﬁkacijo sindikata se določi
matična številka 1229176.
Št. 101-14/2005-2

Ob-22391/05

Iz evidence o hrambi statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, se
izbrišejo »Pravila Sindikata II. Osnovne
šole Celje«, ki so bila sprejeta v hrambo
dne 4. 6. 1997, pod zap. št. 185.

no družbo Varkom podjetniško in poslovno
svetovanje d.o.o. ter o soglasju k aktu o
ustanovitvi navedene novo ustanovljene
družbe in sprejemu tega akta.
II. Obenem s tem obvestilom CPV
d.o.o. pošilja sodišču »Delitveni načrt o
oddelitvi in prenosu delov premoženja
CPV Centra za varnost in zdravje pri delu
d.o.o. na novo ustanovljeno družbo Varkom podjetniško in poslovno svetovanje
d.o.o.«
III. CPV d.o.o. s tem obvestilom opozarja
a) edinega družbenika,
aa) da mu je direktor CPV d.o.o. dolžan v roku najmanj 14 dni pred dnem, ko
bo odločal o oddelitvi, družbeniku skupaj
z vabilom poslati kopijo delitvenega načrta, letnega poročila CPV d.o.o. za zadnja tri poslovna leta, zaključno poročilo
CPV d.o.o., vmesne bilance na dan 30.
6. 2005,
ab) da je pri odločanju edinega družbenika o delitvenem načrtu potrebno predložiti listine iz točke aa) tega obvestila,
direktor pa je dolžan ustno obrazložiti vsebino delitvenega načrta,
ac) da je direktor pred odločanjem o
soglasju za oddelitev dolžan družbenika
obvestiti o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do odločanja o soglasju k delitvenem načrtu, za kakršne se štejejo zlasti tiste spremembe, zaradi katerih
bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev
v novih družbah,
b) upnike, da je CPV d.o.o. dolžan vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati
prepis delitvenega načrta.
Edini družbenik se bo z izjavami v obliki
notarskega zapisa odrekel uporabi določb
Zakona o gospodarskih družbah o poročilu
uprave o oddelitvi in reviziji oddelitve ter
poročilu revizorja o oddelitvi.
Po pooblastilu CPV d.o.o.
odvetnik Anton Marolt
Ob-22378/05

Objave
gospodarskih
družb
Ob-22324/05
CPV Center za varnost in zdravje pri
delu d.o.o., Tbilisijska 57, Ljubljana, (CPV
d.o.o.) na podlagi 533.f člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja naslednje
obvestilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani,
kot registrskemu sodišču, ki mu je bilo dne
26. 7. 2005 predloženo skupaj z delitvenim načrtom:
»CPV Center za varnost in zdravje pri
delu d.o.o., Tbilisijska 57, Ljubljana, (CPV
d.o.o.), obvešča Okrožno sodišče v Ljubljani, kot registrsko sodišče,
I. da bo ustanovitelj in edini družbenik
dne 29. 8. 2005 odločal o soglasju k delitvenem načrtu družbe CPV Center za varnost in zdravje pri delu d.o.o., Tbilisijska
57, Ljubljana, o oddelitvi in prenosu dela
premoženja te družbe na novo ustanovlje-

Uprava prevzemne družbe LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d., 6230
Postojna, Industrijska c. 2, v skladu s 528.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD), obvešča delničarje prevzemne
družbe, da je kot edini družbenik družbe
LIV Plastika, d.o.o., Postojna in družbe
LIV Orodjarna, d.o.o., Postojna dne 10. 8.
2005 sprejela in vpisala v knjigo sklepov
navedenih družb sklep, s katerim soglaša, da se družba LIV Plastika, predelava
plastike, d.o.o., Postojna, 6230 Postojna,
Industrijska cesta 2 in družba LIV Orodjarna, izdelava in vzdrževanje orodij, d.o.o.,
6230 Postojna, Industrijska cesta 2, kot
prevzeti družbi pripojita k družbi LIV Postojna, d.d. kot prevzemni družbi. Edini
družbenik LIV Postojna, d.d. soglaša, da
upravi navedenih prevzetih družb sklenejo
Pogodbo o pripojitvi v notarskem zapisu.
Uprava prevzemne družbe LIV Postojna, d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za
navedeno pripojitev odločala skupščina
prevzemne družbe. Ne glede na to imajo
delničarji družbe LIV Postojna, d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala prevzemne družbe, v roku enega
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Ob-22466/05
Uprava družbe M-PRIM, upravljanje
naložb, nepremičnine in storitve, d.d., Dunajska 09, 1000 Ljubljana, v skladu s 516.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD), objavlja, da namerava izvesti pripojitev družbe CAP-INVEST, poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 9,
kot prevzete družbe, k družbi M-PRIM d.d.
kot prevzemni družbi.
Uprava družbe M-PRIM d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Pogodbo o pripojitvi družbe
CAP-INVEST d.o.o. k družbi M-PRIM d.d.,
ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet
te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 9, od dneva te objave dalje omogočen pregled listin iz drugega odstavka 516. člena ZGD: Pogodbe
o pripojitvi, letnih poročil vseh družb, ki so
udeležene pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, zaključnega poročila prevzete
družbe, skupnega poročila uprav družb,
ki so udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi
in poročila nadzornega sveta prevzemne
družbe o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin.
M-PRIM d.d. bo kot edini družbenik
prevzete družbe sklep o soglasju za pripojitev pri prevzeti družbi sprejel dne 21. 9.
2005.
Uprava družbe M-PRIM d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala
skupščina (prevzemne) družbe M-PRIM
d.d., zato skupščine prevzemne družbe
v ta namen ni sklicala. Ne glede na to
imajo delničarji družbe M-PRIM d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala družbe, v roku enega meseca od
dneva sprejetja sklepa M-PRIM d.d. kot
edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, to je v roku enega meseca od dne 21. 9. 2005, pravico zahtevati
sklic skupščine družbe M-PRIM d.d., ki naj
odloči o soglasju za pripojitev.
M-PRIM d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-22388/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
družbenika družbe z dne 18. 5. 2004, direktor družbe Bones d.o.o., Krajnčeva ul.
3, Maribor, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, pod vložno številko 1/0455/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani
višini 11,558.857,20 SIT se zaradi delnega
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pokritja prenesene čiste izgube, zniža za
znesek 9,458.857,20 SIT tako, da osnovni
kapital znaša 2,100.000 SIT.
Direktor družbe Bones d.o.o. poziva
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Bones d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-22325/05
Na podlagi 30. in 31. točke V. poglavja
statuta delniške družbe Elektra d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XI. sejo skupščine
delniške družbe Elektra d.d.,
ki bo v sredo, 28. septembra 2005 ob
15.30, v prostorih uprave družbe Elektra
d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednika skupščine Ivan Grašič ter preštevalki
glasov Iris Vlasak in Jelka Tomažič. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav
Bohinc.
2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2004 in revidiranih
ter konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za leto 2004, pisnega poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
s stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2004, s poročilom nadzornega
sveta o njegovi preveritvi in potrditvi, ter s
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni
svet predlagata, da bilančni dobiček leta
2004 v znesku 9,871.048,39 SIT ostane
nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 in jima podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2004.
5. Seznanitev skupščine s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta in
potrditev novega člana nadzornega sveta
– predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev, se
potrdi novoizvoljeni član. Mandatna doba
preteče, ko preteče mandat celotnemu
nadzornemu svetu.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko
družbo Auditor revizijska družba podjet-
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je za revizijo, vrednotenje in svetovanje
d.o.o., Murkova 4, 2250 Ptuj.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan
31. 8. 2005 in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki so se pisno prijavili najpozneje
tri dni pred sejo skupščine v tajništvu uprave družbe Elektra d.d., Kočevarjeva ulica
11, 2000 Maribor.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu, in sicer najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% vseh izdanih delnic. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30
minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2004, revidirani
računovodski izkazi in konsolidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto
2004, pisno poročilo nadzornega sveta
ter predlog sprememb statuta družbe, je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11,
2000 Maribor, vsak delavnik od 7. do 9.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Elektra d.d.
uprava – direktor
Vladko Vlasak
Št. 19

Ob-22451/05

Na podlagi točke 8.1. Statuta družbe
Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava
d.d., s sedežem v Ljutomeru, Kidričeva
ulica 2, uprava družbe sklicuje
9. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 27. 9. 2005, ob 12.
uri na sedežu družbe v Ljutomeru, Kidričeva ul. 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Domen Ranca,
– za preštevalko glasov se imenuje Janja Šterman.

Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notarka Romana Gajšek, univ. dipl.
prav., iz Murske Sobote za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2004.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 2004.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta se nastala izguba
iz leta 2004 v znesku 107,596.858,74 SIT
pokriva:
– iz splošnega prevrednotovalnega
popravka kapitala v višini 64,137.444,59
SIT in
– iz prenesenega čistega dobička iz
prejšnjih let v višini 43,459.414,15 SIT.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta za poslovanje iz leta 2004.
5. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta članom nadzornega
sveta pripada za udeležbo na seji plačilo, in sicer predsedniku 30.000 SIT bruto,
članoma pa 25.000 SIT bruto.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 imenuje ITEO – Abeceda podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
najkasneje tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in so
vpisani kot delničarji v KDD na dan 23. 9.
2005. Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo veljavna, kolikor bo v navedenem
roku s pisno prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno poštno pošiljko pošljejo upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Vpogled gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik od dneva objave
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Št.

sklica do dneva zasedanja skupščine med
13. in 15. uro.
Ljutomerčan,
kmetijstvo in predelava, d.d.
uprava

Na podlagi sprejetega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe se spremeni prvi odstavek 3. člena statuta tako,
da se po novem glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša
72,923.000 SIT in je razdeljen na 72.923
navadnih, prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.«
Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom
letnega poročila za leto 2004 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SAP-SERVO, d.d.
direktor
Franc Florjančič

Ob-22480/05
Na podlagi 7. člena statuta družbe Unitex trgovina d.d., Ljubljana, in Zakona o
gospodarskih družbah, uprava – direktor
sklicuje
8. skupščino
družbe Unitex, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 22. septembra 2005 ob
13. uri v prostorih družbe Unitex d.d., na
Šmartinski 152, v Ljubljani.
Dnevnim red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Izvolitev predsednika skupščine,
preštevalca glasov, potrditev notarja in
dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvoli predsednika
skupščine, preštevalca glasov in potrdi notarko Nado Kumar iz Ljubljane. Potrdi se
predlagani dnevni red.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: v skladu s 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah,
skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta za delo v letu 2004
ter jima podeljuje razrešnico.
5. Seznanitev skupščine z odstopnimi
izjavami članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z izjavo Metoda Logarja, z dne 9. 8. 2005
in izjavo Matjaža Puschnerja, z dne 6. 4.
2005, o odstopu s funkcije člana nadzornega sveta.
6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet po predlogu delničarjev predlaga, da se izvolita
nova člana nadzornega sveta Sašo Tanko
in Tomaž Zorec, z mandatno dobo 4 let.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo na naslov Unitex d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti pisno in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
prijavijo z identiﬁkacijskim dokumentom,
zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica,
v tajništvu družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda, je na voljo v tajništvu družbe v Ljub-

ljani, Šmartinska 152, vsak delovni dan
od 11. do 12. ure, od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30 v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Unitex, d.d.
direktor družbe
Ob-22595/05
Na podlagi 40. člena statuta družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d., uprava sklicuje
8. redno sejo skupščine
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
Ljubljana, Središka 4,
ki bo dne 20. 9. 2005 ob 14. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Središka 4, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Boris Purkart,
Blanka Berke.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič-Tratnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2004, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004
ter jima podeljuje razrešnico.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi in odobri, da ima
družba po stanju na dan 31. 12. 2004
50.382 lastnih delnic, to je 40,86% osnovnega kapitala. Vrednost kupljenih lastnih
delnic znaša 54,781.262,70 SIT.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
123,305.000 SIT, se zaradi optimizacije
kapitalske strukture družbe zmanjša za
50,382.000 SIT. Osnovni kapital se zmanjša z umikom 50.382 lastnih delnic v vrednosti 54,781.262,70 SIT v breme:
– osnovnega kapitala v znesku
50,382.000 SIT,
– splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v znesku 4,399.262,70
SIT.
Po umiku lastnih delnic tako osnovni
kapital znaša 72,923.000 SIT in je razdeljen na 72.923 navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala se objavi v Uradnem listu RS. V objavi
se upnike, katerih terjatve so nastale pred
objavo sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala, opozori, da lahko v roku 6 mesecev od objave, zahtevajo ustrezno zavarovanje za primer, če ne bi mogli biti
poplačani oziroma ustrezno zavarovani.
4. Sprememba statuta in sprejem čistopisa statuta.

Stran

Nasprotni predlog
Ob-22387/05
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d.,
Leona Dobrotinška 15, Šentjur pri Celju, na podlagi 287. in 288. člena Zakona o gospodarskih družbah sporoča, da
so delničarji Sulič Dominik, Murnova c.
7, Šmarje-Sap; Sikošek Srečko, Škapinova 9, Celje; Leskovšek Drago, Gorica
80, Gorica pri Slivnici, v zakonitem roku
vložili nasprotne predloge k točki 5.1. in
5.2. dnevnega reda seje skupščine družbe
ter da je delničar Sulič Dominik, Murnova
c. 7, Šmarje-Sap, v zakonitem roku vložil
nasprotni predlog k točki 4. in 6. dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo dne
30. 8. 2005 ob 17. uri v prostorih Hotela
Žonta Šentjur, katere dnevni red je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
29. 7. 2005.
Delničar Sulič Dominik predlaga skupščini sprejem naslednjega nasprotnega
predloga k točki 4. dnevnega reda:
Skupščina se seznani z mnenjem pooblaščenega revizorja KPMG za poslovno
leto 2004.
Stališče uprave do prejetega nasprotnega predloga: uprava družbe Gruda-Jur-
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mes d.d. zavrača nasprotni predlog, saj je
identičen delu predlaganega sklepa, po
katerem se skupščina seznani z mnenjem
pooblaščenega revizorja KPMG za poslovno leto 2004, skupščina se mora seznaniti
tudi z letnim poročilom.
Delničarji Sulič Dominik, Sikošek Srečko in Leskovšek Drago predlagajo skupščini sprejem naslednjega nasprotnega
predloga k točki 5.1. dnevnega reda:
Bilančni dobiček za leto 2004 v višini
516,568.000 SIT se uporabi, za zakonske rezerve 40,400.000 SIT in preostanek
bilančnega dobička 476,168.000 SIT naj
ostane nerazporejen in bodo o njegovi
uporabi delničarji odločali v naslednjih letih.
Delničarji Sulič Dominik, Sikošek Srečko in Leskovšek Drago predlagajo skupščini sprejem naslednjega nasprotnega
predloga k točki 5.2. dnevnega reda:
Skupščina ne podeli razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2004.
Stališče uprave do prejetega nasprotnega predloga pod točko 5.1. in 5.2.:
uprava zavrača nasprotna predloga, ker
nista utemeljena, saj navedeni predlogi niso vplivali na rezultate poslovanja v
letu 2004. Zato uprava vztraja pri prvotnih
predlogih sklepov.
Delničar Sulič Dominik predlaga skupščini sprejem naslednjega nasprotnega
predloga k točki 6. dnevnega reda:
Upravi se ne da pooblastila za nakup
lastnih delnic.
Stališče uprave do prejetega nasprotnega predloga: predlog ni utemeljen, saj
uprava in nadzorni svet s predlaganim
sklepom vzpostavljata možnost hitrejše
dokončne sanacije. Uprava vztraja pri
predlaganem sklepu.
Gruda – Jurmes d.d.
uprava

Zavarovanja
SV 500/05

Ob-22596/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 500/05 z dne 11. 8.
2005, je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita
4A, stoječe na parc. št. 305, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 51,85 m2, last zastaviteljev
Amirja Muranovića in Ernese Majdankić,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 7.
2005, zastavljeno v korist upnice Posojilnica–Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ: 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 46.000 EUR s pripadki.
SV 503/05

Ob-22597/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina,
opr. št. SV 503/05 z dne 11. 8. 2005 je
stanovanje št. 2, v skupni izmeri 69,05 m 2,
ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, ki stoji na parc. št. 2047/2, k.o.
Jesenice, na naslovu Cesta Alojza Travna
19, Jesenice, last zastaviteljice Petre Mu-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
lej, na podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu opr. št. SV 492/05 z dne 9. 8.
2005, sklenjeni s prodajalcema Iztokom
Pšeničnikom, Cesta Alojza Travna 19, Jesenice in Darjo Pšeničnik, Cesta Alojza
Travna 19, Jesenice, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
v višini EUR 29.950 s pripadki.

prevozi d.o.o., m.š. 1602675, s sedežem v
Novi Gorici, Ul. tominskih puntarjev 4.
SV 851/05

Ob-22600/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV
1125/2005 z dne 11. 8. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje številka 6 v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Smetanova ulica 51, Maribor, v skupni izmeri 118,35 m2, stoječe na parceli številka
1693, katastrska občina Koroška vrata ter
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah objekta ter solastniškim deležem na zemljišču,
ki je last zastaviteljev Pec Martina, EMŠO
0102974500121, stanujočega Zreče, Pohorska cesta 8 in Matejke Pintarič Pec,
EMŠO 0509970505857, stanujoče Maribor, Vinarska ulica 3B, za vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 6. 2005 s prodajalko Karmelo Milutinović, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 62.620 EUR s pripadki, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila
oziroma izterjave.

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 851/05 z dne
3. 8. 2005 je bilo pri stanovanju v izmeri 44,15 m2 pritličju stanovanjske stavbe
na naslovu Kvedrova 9, Koper, s pripadajočo kletjo in solastninsko pravico na
skupnih delih, prostorih in napravah stavbe, skladno z načrtom etažne lastnine ter
pravico souporabe zemljišča, na katerem
stavba stoji, stoječe na parc. 650, k.o.
Semedela, last Prinčič Stojana, lastnine
pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 11.
1991, potrdila o poravnani kupnini z dne
8. 7. 2005, kupoprodajne pogodbe z dne
28. 11. 1995, potrdila o prejemu gotovine
z dne 10. 1. 1996, kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 9. 1999, potrdila o prejemu gotovine z dne 15. 10. 1999, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 7. 3.
2001, aneksa h kupoprodajni pogodbi z
dne 2. 4. 2001, potrdila o prejemu gotovine z dne 7. 3. 2001, pravnomočnega sklepa o dedovanju opr. št. D 190/2005 z dne
23. 6. 2005, odločbe DURS, DU Koper z
dne 27. 7. 2005 in kupoprodajne pogodbe
št. 1/2005 z dne 30. 6. 2005, zastavljeno
v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika in zastavitelja Prinčič Stojana v višini
20,100.000 SIT glavnice, z obr. m. v višini
TOM + 2,50% letno, z efek. obr. m. 5,01%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 6.
2025, v korist upnice delniške družbe Deželna banka Slovenije d.d., m.š. 5349907,
s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska ul. 9.

SV 815/05

SV 861/05

SV 1125/2005

Ob-22598/05

Ob-22599/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 815/05 z dne 14. 7.
2005 so bili poslovni prostori v izmeri 106
m2 v pritličju in 55 m2 v 1. nadstropju objekta št. 2, ki stoji na parc. 473, 474, 480,
481, 482, 487 in 489, k.o. Koper, last dolžnice in zastaviteljice do 1/1; po podatkih
soinvestitorske pogodbe št. Mj-VN/2-3/PP
z dne 25. 12. 1985, oziroma poslovni prostori v neto površini 157,70 m2 v pritličju in
I. nadstropju stanovanjsko-poslovnega objekta VN 2, Krpanova ul. 9, 11 in 11A v Kopru, ki stoji na parc. 487/1, 487/2, 488/1,
489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491/1, 491/2,
492/1, 492/2, 472/1, številka 472/2, 473/1,
473/2, 474/1, 474/2, 475/1 in 475/2, k.o.
Koper, last dolžnice in zastaviteljice do
1/1; po kupoprodajni pogodbi na obroke z
dne 11. 2. 1997 in potrdila o plačilu z dne
2. 6. 2004, last družbe z omejeno odgovornostjo Globus Pomorska agencija, d.o.o.
Koper, lastnine pridobljene na podlagi soinvestitorske pogodbe št. Mj-VN/2-3/PP z
dne 25. 12. 1985, kupoprodajne pogodbe
na obroke z dne 11. 2. 1997 in potrdila
o plačilu z dne 2. 6. 2004, zastavljeno v
zavarovanje terjatev upnice do dolžnice
družbe z omejeno odgovornostjo Globus
Pomorska agencija, d.o.o. Koper v višini
121.234,69 EUR z zapadlostjo 18. 8. 2004
in v višini 37.711,58 EUR z zapadlostjo 25.
8. 2004, obe terjatvi obrestovani letnim
EURIBORJEM brez dodatne marže, v korist upnice družbe T.T. Cargo mednarodni

Ob-22601/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava
iz Kopra, opr. št. SV 861/05 z dne 9. 8.
2005 je bilo dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Koper,
Vanganelska c. 39, ki stoji na parc. št.
6310/6, k.o. Semedela v površini 54,70
m2, pri čemer k stanovanju spada še enako oštevilčena klet, last Hrvatin Žarka,
lastnina pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 251-2347/92-ZB z dne
26. 3. 1992 sklenjene med prodajalcem
Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije in kupcem Hrvatin Žarkom ter potrdila z dne 2. 8. 2005,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice
do dolžnika Hrvatin Žarka v višini 9.000
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banka d.d.,
kar na dan 3. 8. 2005 po tečaju 1,00 EUR
= 240,50 SIT znaša 2,164.500 SIT, z obr.
m. 4% letno, z zapadlostjo zadnjega obroka 3. 8. 2010, v korist upnice Mihelčič Lili,
stanujoče Vir, Robova ul. 24, Domžale,
EMŠO 0703969505011.
SV 872/05

Ob-22602/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava
iz Kopra, opr. št. SV 872/05 z dne 11. 8.
2005 in priloženega sporazuma je bilo stanovanje označeno s št. 17 v IV. nadstropju
stanovanjske hiše v Kopru, Kvedrova c.
št. 6, stoječi na parc. 262/6, vl. 126, k.o.
Semedela, sedaj na parc. 259/20, vl. 731,
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k.o. Semedela, v površini 79,90 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 11,63 m2, sobo v izmeri 9,63 m2, sobo v izmeri 12,20 m2, sobo
v izmeri 18,28 m2, hodnik v izmeri 7,62 m2,
WC v izmeri 1,37 m2, kopalnico v izmeri
4,19 m2, teraso v izmeri 4,02 m2 in klet v
izmeri 3,40 m2, solast Hadžić Šabana in
Hadžić Mirsade, vsakega do 1/2, lastnine
pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 19. 11.
1991 sklenjene med prodajalko ŽG Fersped, p.o., Ljubljana in kupcem Stojanović
Ilijo, potrdila o plačilu kupnine z dne 1. 3.
2005 in prvega odpravka notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra opr. št.
SV 825/05 z dne 14. 7. 2005, zastavljeno
v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika
Hadžić Šabana v višini 62.000 CHF v tolarski protivrednosti po sred. tečaju Banke
Slovenije glavnice, z obr. m. sestavljeno
iz 12 mes. LIBOR in obr. marže 2,29%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 8.
2020 in ostalimi pogoji plačila kot izhaja iz pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 352917010
z dne 28. 7. 2005 s klavzulo izvršljivosti,
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, m.š. 5446546, s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska ul. 140.

ki je last dolžnice in zastaviteljice Maje
Jarc, EMŠO 1108979505816, stanujoče
Maribor, Ljubljanska ulica 19B, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
20. 7. 2005 s prodajalcem Rižnar Igorjem,
zastavljena v korist upnice Nova kreditna
banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,700.000
SIT s pripadki.

SV 649/05

Ob-22604/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 649/05 z dne 12. 8.
2005, je nepremičnina, stanovanje št. 5,
z identiﬁkacijsko št. 01272/005, v skupni
izmeri 45,90 m2, od tega s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 3 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Žolgarjeva ulica 9, stoječe na
parc. št. 1094, k.o. Tabor, ki je do celote
last Zlatke Irgolič, stan. Kardeljeva cesta
57, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7. 2005, zastavljena v
korist upnice Abanka Vipa d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 58, matična št. 5026024,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Zlatke Irgolič, stanujoče Kardeljeva
cesta 57, Maribor, v višini 6,750.000 SIT
s pripadki.
SV 836/05

Ob-22605/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 836/05 z
dne 9. 8. 2005, sta bili nepremičnini identiﬁkacijska številka 04429/016, stanovanje z oznako I/m/A v etaži 5, 1 v izmeri
203,51 m2, s pripadajočo shrambo v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Kamenškova ulica 30, zgrajeni na parceli številka 2078/52, katastrska občina Studenci,
identiﬁkacijska številka stavbe 04429 in
identiﬁkacijska številka 04432/009, parkirno mesto številka 9, v izmeri 12,52 m2
v garaži, zgrajeni na parceli številka
2078/30, katastrska občina Studenci,
identiﬁkacijska številka stavbe 04432, do
celote last dolžnika – zastavitelja Klima
Petek d.o.o., s sedežem Ulica Kraljeviča
Marka 14 , 2000 Maribor; matična številka: 5315301 na podlagi pogodbe o prodaji
posameznega dela stavbe številka 050 z
dne 20. 4. 2005, sklenjene med njim kot
kupcem ter med Prevent gradnje d.o.o.,
kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice SKB banka d.d Ljubljana, s sedežem

Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka:
5026237, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnika
– zastavitelja Klima Petek d.o.o., v višini
125.200 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje 20. 7. 2012.
SV 840/05

Ob-22606/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 840/05 z
dne 11. 8. 2005, je bila nepremičnina –
stanovanje številka B8, v izmeri 134,59 m2
v II. nadstropju v poslovno stanovanjskem
objektu S-1 v Mariboru, Loška ulica 10
in shrambni boks številka B8 v izmeri
2,21 m2 v pritličju prej navedenega poslovno stanovanjskega objekta, zgrajenega na parcelah številka 1931/2 in 1931/6,
pripisanih zemljiškoknjižnemu vložku številka 1311 katastrska občina Maribor grad,
last zastaviteljice Jelke Heričko do celote
na podlagi pogodbe številka S1-SB8/2000
z dne 1. 9. 2004, sklenjene med njo kot
kupcem ter med Marking d.o.o., kot prodajalcem, zastavljena v korist upnika DBS
d.d., za zavarovanje denarne terjatve prej
navedenega upnika do dolžnika Markizet
d.o.o., v višini 12,000.000 SIT s pripadki
ter z zapadlostjo najkasneje do vključno
4. 8. 2006.
SV 1115/2005

Ob-22607/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1115/2005 z
dne 12. 8. 2005 sta bili nepremičnini, poslovni prostor številka 6, v izmeri 95,67m 2,
ki se nahaja v kleti stanovanjsko-poslovne stavbe v Ljubljani, Dunajska 105, stoječem na parceli številka 120/2, katastrska občina Bežigrad, ki je last dolžnika
in zastavitelja Ergoline sun for you d.o.o.,
s sedežem v Mariboru, Usnjarska ulica
5, matična številka 5898226, na podlagi
prodajne pogodbe opr. št. SV 623/96 z
dne 27. 12. 1996, sklenjene s prodajalcem Etaline ingeniring in trgovina d.o.o.,
Parmova 63, Ljubljana, poslovni prostor
številka 7 v izmeri 73,20 m2, ki se nahaja v kleti stanovanjsko-poslovne stavbe v
Ljubljani, Dunajska 105, stoječem na parceli številka 120/2, katastrska občina Bežigrad, ki je last zastavitelja Ergoline sun
for you d.o.o., s sedežem v Mariboru, Usnjarska ulica 5, matična številka 5898226
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 5. 2000, sklenjene s prodajalcem Etaline ingeniring in trgovina d.o.o., Parmova
063, Ljubljana, zastavljeni v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, matična številka 1430564,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
360.000 EUR s pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
SV 1129/2005

Ob-22608/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1129/2005 z dne
12. 8. 2005 je bila nepremičnina, stanovanje št. 7 v izmeri 47,73 m2 v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Koprivnikova ulica 3, zgrajena na parc. št. 1704, pripisana pri vl. št. 1408, k. o. Koroška vrata,

SV 1130/2005
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Ob-22609/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1130/2005 z
dne 12. 8. 2005 je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. B-2N.2 v 2. nadstropju v izmeri 64,94 m2 s teraso v izmeri
5,12 m2 in pomožnim prostorom – kletno
shrambo št. B-2N.2a, v večstanovanjskem
objektu na parc. št. 677/2, k. o. Spodnje
Hoče, ki je last dolžnice in zastaviteljice
Darije Husar, EMŠO 1205976505152, stanujoče Maribor, Borova vas 27 in zastavitelja Ivančič Karla, EMŠO 1706974500217,
stanujočega Maribor, Prušnikova ulica 14,
za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi
prodajne pogodbe št. S-672005 z dne 20.
5. 2005, sklenjene s prodajalcem MTB
d.o.o., Maribor, zastavljena v korist upnice Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 14,000.000 SIT s pripadki.
SV 1133/2005

Ob-22610/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. 1133/2005 z dne
12. 8. 2005 je bila nepremičnina, stanovanje z oznako IV/p/C, v objektu številka
IV. v etaži 2, v izmeri 32,32 m2 in atrij v
izmeri 13,69 m2 (stanovanje številka 111),
s shrambo v etaži 1 v objektu številka IV.,
številka 169, v izmeri 5,90 m2, identiﬁkacijska številka 04431/095, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi v Mariboru, na
naslovu Kamenškova ulica 18, zgrajeni
na parceli številka 2078/28, trenutno pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 2767, katastrska občina Studenci,
katere lastnica je Dragica Janežič, EMŠO
0909960505989, stanujoča Drevenškova
ulica 1, Limbuš, do celote, zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka
5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pripadki.
SV 1135/2005

Ob-22611/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1135/2005
z dne 12. 8. 2005 je bila nepremičnina,
dvoinpolsobno stanovanje z oznako S1 v
skupni izmeri 79,89 m2 (oziroma po izmeri
družbe Geomnia d.o.o., številka 041130 z
dne 9. 6. 2004, ki bo osnova za vknjižbo
etažne lastnine na predmetni nepremičnini, 84,65 m2) v mansardnem delu stanovanjske zgradbe na naslovu Krekova 4 v
Mariboru, stoječe na parc. št. 905, pripisani pri vl. št. 27, k.o. Maribor-grad, ki je last
dolžnice in zastaviteljice Žanet Mithans,
EMŠO 2501970505039, stanujoče Črešnjevec ob Dravi 38 do celote, zastavljena

Stran

6322 /

Št.

78 / 19. 8. 2005

v korist upnice Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT
s pripadki.
SV 5/05

Ob-22612/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem
kreditu št. 53000136 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 5/05 z dne
11. 8. 2005 notarke Katje Fink iz Celja, je
bilo stanovanje v izmeri 48,36 m2 na podstrešju stanovanjske hiše na naslovu Trg
celjskih knezov 3, Celje, ki stoji na parc.
št. 2406, vpisani pri vl. št. 2243, k.o. Celje,
last zastavitelja Pavič Petra, do celote pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe med Pavič Petrom in Zlatoper Petro z
dne 7. 7. 2005, zastavljen v korist upnika
BKS Bank AG, Bančna podružnica, Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 61.600, EUR
s p.p.
SV 11/05

Ob-22613/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
281007001 in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 11/05 z dne 11. 8.
2005 notarke Katje Fink iz Celja, je bilo
stanovanje št. 2 v pritličju v skupni izmeri
75,20 m2, od tega klet 14,43 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Kovinarska ulica
6, Štore, ki leži na parceli št. 1302, k.o.
Teharje, last zastavitelja Vodeb Marsela,
do celote pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe 65 POS/2003 z dne 15. 9.
2003 med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom in Vodeb Marselom zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 48.400 EUR s p.p.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 148/2003

Os-22313/05

To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi
Gradis Nova d.o.o. – v stečaju, Maribor,
dne 21. 10. 2005 ob 10. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 8. 2005
St 62/2005

Os-22314/05

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
62/2005 dne 5. 8. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Razgi-center, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Meljski dol 1,
Maribor.
Šifra dejavnosti: 70.320, matična številka: 1277464.
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Odslej ﬁrma glasi Razgi-center, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., Meljski dol 1, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 17, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v 2 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. 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 za pravne osebe št.:
01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za ﬁzične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
21. 11. 2005 ob 9. uri, soba 137 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 8.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 8. 2005
St 307/2004

Os-22461/05

To sodišče je s sklepom opr. št. St
307/2004 z dne 20. 7. 2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Orodjarna Trbovlje d.o.o., Vodenska 49,
Trbovlje in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal upnikom razreda
2, ki so navedeni v prilogi, ki je sestavni del sklepa, plačati njihove ugotovljene
terjatve, nastale do dneva začetka prisilne
poravnave, v višini 20% brezobrestno, v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave. Terjatve
kreditodajalcev (razred 3) pa v višini 60%
brezobrestno, v roku treh let od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave. Na prednostne terjatve delavcev
(razred 1), ločitvenih upnikov (razred 4)
in izločitvenih upnikov (razred 5) prisilna
poravnava nima pravnega učinka.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, ki so navedeni v prilogi, ki je sestavni del sklepa, in
sicer pod rubriko »ugotovljene terjatve«.
Zato jih je dolžnik dolžan izplačati v zneskih, razvidnih iz kolone »poplačilo« in v
roku, razvidnem iz kolone »rok poplačila«
navedene priloge.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, katerih terjatve
so sicer nastale do dneva začetka postopka prisilne poravnave dne 6. 1. 2005, pa
se niso udeležili tega postopka ter proti
upnikom, katerih terjatve so bile prerekane, če bodo naknadno ugotovljene.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
18. 7. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 3. 8.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2005

St 35/2005

Os-22462/05

To sodišče je dne 10. 8. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 35/2005, da se začne
stečajni postopek zoper Konel, Storitve,
razvoj in proizvodnja, d.o.o., Vojkova
10, Idrija, matična številka 1824848, številka dejavnosti 73.102.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz
Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk
(38.000 SIT). Takso je potrebno plačati
na TRR 01100-1000-339014, sklic na št.
11-42218-7110006-00003505. Dokazilo o
plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 12.
12. 2005 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 10. 8. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 8. 2005

Izvršbe
In 2004/01485

Os-21456/05

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 26. 6. 2004, opr. št. I 2004/07684,
je bil dne 29. 3. 2005 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Ruski Car
z.o.o., Bratovševa ploščad 30, Ljubljana,
rubež nepremičnine, stanovanja št. 41, v
VII. nadstropju na naslovu Glinškova ploščad 6, Ljubljana, v neto površini 47,56
m2, bruto površine 52,12 m2, last dolžnika
Mikluš Vladimirja, Glinškova ploščad 6,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2005
In 2004/01367

Os-21458/05

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 10. 12. 2004, je bil dne 7. 6.
2005 opravljen v korist upnika JP Vodovod – kanalizacija, Vodovodna cesta 90,
Ljubljana, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v Z.k., to je manjša garsonjera št. 2,
na Agrokombinatski 13 d, Ljubljana, last
dolžnika Žabjek Boštjana, Zadobrovška
67, Ljubljana–Polje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
In 2004/00334

Os-21461/05

Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 17.
5. 2005, opr. št. In (prej) 2005/114, je bil
dne 5. 7. 2005 opravljen v korist upnika
Jožeta Konečnika, Francetova 4, Slovenj
Gradec, rubež stanovanja št. 14, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
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Robindvor 48, Dravograd, last dolžnikov
Vlaste in Jožeta Smolnikarja, Robindvor
48, Dravograd, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 7. 2005
In 2004/01453

Os-21462/05

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 22. 12. 2004, opr. št. In
2004/01453, je bil dne 22. 6. 2005 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske
storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
rubež dvosobnega stanovanja št. 4, Viška
49c, Ljubljana, last dolžnika Tomšič Vilija,
Viška 49c, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5744/2004

Os-13120/05

Pri tem sodišču je s sklepom z dne 4.
11. 2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
46 z dne 22. 5. 1998, med GIP Vegrad
p.o., Velenje, Juteks, Kemijsko tekstilno
podjetje p.o., Žalec, Banka Celje d.d., Celje, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.,
Maribor, Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj p.o., Ptuj, Vodnogospodarsko podjetje Mura Murska Sobota p.o., Murska
Sobota, SCT d.d., Ljubljana, Komercialno
banko Triglav d.d., Ljubljana, SGP Kograd Dravograd d.o.o., Podjetje splošne
dejavnosti gradbeništva Otiški vrh, Dravograd, SGP Kograd, GP Stavbenik Prevalje d.o.o., Prevalje, SGP Kograd, GP
Slovenj Gradec d.o.o., Slovenj Gradec,
SGP Kograd, Podjetje IGEM Dravograd
d.o.o., Dravograd, SGP Kograd, Inženiring
d.o.o., Dravograd, Ingrad Koncern d.o.o.,
Celje, kot prodajalci, ki jih je vse zastopal
pooblaščenec Ivan Klobčar, Cesta IX/18,
Velenje in Kdo Studio d.o.o., Kamniško–
Zasavskega odreda 7 a, Kamnik (sedaj
Vrunčeva 3 a), ki ga zastopa Bernard Ravnak, kot kupcem. Pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja št. 46, v VII. nadstropju stanovanjske stavbe Celje, Goriška 6,
v izmeri 25,88 m2, s kletjo št. 46, v izmeri
1,04 m2, vl. št. 2384/46, k.o. Ostrožno, na
parc. št. 717/64, k.o. Ostrožno. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Ivanjko Lidije,
roj. 28. 8. 1974, Zatišje 27, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2005
Dn 2194/2004

Os-13121/05

Pri tem sodišču je s sklepom z dne
18. 1. 2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 7. 1982, za sta-
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novanje št. 1, v I. nadstropju stanovanjske stavbe Celje, Milčinskega 2, v površini
63,64 m2, vl. št. 2254, k.o. Sp. Hudinja, ki
sta jo sklenila Samoupravna stanovanjska
skupnost Občine Celje, kot prodajalec in
Podkrižnik Franc in Podkrižnik Cirila, kot
kupca. Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka, Podkrižnik Cirile, Milčinskega 2, Celje, izgubljena. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Podkrižnik Cirile,
roj. 25. 6. 1937, Milčinskega 2, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 5. 2005
Dn 6234/2004

Os-17404/05

Pri tem sodišču je s sklepom z dne 18.
5. 2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Občino Celje
kot prodajalcem in Krašek Marjanom, Ul.
bratov Vošnjakov 5, Celje, kot kupcem,
dne 16. 12. 1991. Pogodba se nanaša na
prodajo stanovanjske rabe v izmeri 49,21
m2, št. identiﬁkatorja 96.E, v stavbi Ul.
bratov Vošnjakov 5, Celje, vpisanem pri
podvložku št. 2198/1, k.o. Sp. Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagatelja postopka
Gajšak Milana, Ul. bratov Vošnjakov 5,
Celje, ki ga zastopa Supra-stan d.o.o.,
Adamičeva 1, Celje, uničena oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je
predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Gajšak Milana, roj. 21. 1. 1938,
stan. Ul. bratov Vošnjakov 5, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2005
Dn 5675/2004

Os-19193/05

Pri tem sodišču je s sklepom z dne 7.
6. 2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2. 1993, sklenjene
med Občino Celje kot prodajalko in Aračič
Mirjano, Milčinskega 1, Celje, kot kupcem.
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja
št. 12, v 3. nadstropju stavbe Milčinskega
ulica 1, Celje, v izmeri 53,25 m2, vpisanem
pri vložku št. 2254, k.o. Sp. Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka
Plahuta Sabine, Sp. Rečica 154, Laško,
ki jo zastopa Supra-stan d.o.o., Adamičeva 1, Celje, uničena oziroma izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Plahuta Sabine, roj. 29. 8. 1973, stan. Sp.
Rečica 154, Laško.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
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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 30 .6 2005
Dn 1739/2005

Os-19379/05

Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici Ireni Šik–Zabukovec v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagateljic
Kranjec roj. Vuk Marije in Vuk Ane, obe iz
Sečovelj, Sv. Peter 137, zoper nasprotno
udeleženko Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, PE Koper, zaradi izbrisa stare hipoteke in prepovedi odtujitve
in obremenitve, dne 1. 7. 2005 sklenilo:
pri nepremičnini s parc. št. 1324, vpisane v vl. št. 269, k.o. Raven, last predlagateljic in zastavnih dolžnic Vuk Marije,
sedaj Kranjec in Vuk Ane, obe iz Sečovelj,
Sv. Peter 137, vsake do 1/2, se z dnem
1. 7. 2005 začne postopek za izbris stare
hipoteke, vpisane pod Dn št. 141/84, na
podlagi kreditne pogodbe z dne 15. 2.
1984, z Jugoslovansko izvozno in kreditno
banko Beograd, PE Koper, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 200.000 DIN.
Hipotekarno upnico, Jugoslovansko
izvozno in kreditno banko Beograd, PE
Koper, se poziva, da v primeru, če izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotuje, da v 3 mesecih od objave
tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke pri Okrajnem sodišču v Piranu,
pod Dn. št. 1739/2005.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 7. 2005
Dn 2485/2004

Os-21500/05

Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
27. 6. 2005 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 11. 1993, št. 362 – 223/93
– 7, sklenjene med Skupščino Občine Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Miroslavom Golobom, kot kupcem. Pogodba
se nanaša na nepremičnino, stanovanje v
izmeri 73,98 m2, Liptovska ulica 16, Slovenske Konjice, parc. št. 12.E, vpisanega
v vl. št. 1919/12, k.o. Slovenske Konjice. Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
Miroslava Goloba uničena. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Miroslava Goloba,
EMŠO 1805955500050, Liptovska ulica
16, Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 4. odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 7. 7. 2005
Dn 1653/2005

Os-21501/05

Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
27. 6. 2005 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991, sklenjene med
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Comet d.d. kot prodajalcem ter Darkom
Mastnakom in Mihaelo Mastnak Tepej, kot
kupcema. Pogodba se nanaša na nepremičnino, stanovanje v izmeri 74 m2, Cesta
na Roglo 11d, Zreče, parc. št. 15.E, vpisanega v vl. št. 972, k.o. Zreče. Pogodba se je po izjavi predlagateljev postopka
Toma Marčete in Mare Marčeta izgubila.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Toma
Marčete, EMŠO 3008965102118 in Mare
Marčeta, EMŠO 1212971107082, oba stanujoča Cesta na Roglo 11b, Zreče, za
vsakega do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 4. odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 7. 2005

V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 89/10 in 327/27, k.o. Robedišče, se razglaša javna razgrnitev popisnih
listov, zapisnika o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za ti nepremičnini.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2005, v sobi št. 9, Okrajnega
sodišča v Tolminu, med delovnim časom
sodišča in tam bodo v tem času navedene
listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 12. 9. in 16. 9. med delovnim časom sodišča bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 5. 2005

V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 55/3 in 57/4, k.o. Robedišče,
se razglaša javna razgrnitev popisnih listov, zapisnika o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za ti nepremičnini.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2005, v sobi št. 9, Okrajnega
sodišča v Tolminu, med delovnim časom
sodišča in tam bodo v tem času navedene
listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 12. 9. in 16. 9. med delovnim časom sodišča bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 5. 2005

Dn 1925/2004

Dn 1905/2004

V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 109/3, k.o. Robedišče, se razglaša javna razgrnitev popisnega lista, zapisnika o ugotovitvah in kopij katastrskih
načrtov za to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2005, v sobi št. 9, Okrajnega
sodišča v Tolminu, med delovnim časom
sodišča in tam bodo v tem času navedene
listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 12. 9. in 16. 9. med delovnim časom sodišča bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 5. 2005

Os-19629/05

Dn 1906/2004

Os-19631/05

Os-19632/05

V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 327/26, k.o. Robedišče, se
razglaša javna razgrnitev popisnega lista,
zapisnika o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2005, v sobi št. 9, Okrajnega
sodišča v Tolminu, med delovnim časom
sodišča in tam bodo v tem času navedene
listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 12. 9. in 16. 9. med delovnim časom sodišča bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 5. 2005

V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 126/3, k.o. Robedišče, se razglaša javna razgrnitev popisnega lista, zapisnika o ugotovitvah in kopij katastrskih
načrtov za to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2005, v sobi št. 9, Okrajnega
sodišča v Tolminu, med delovnim časom
sodišča in tam bodo v tem času navedene
listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 12. 9. in 16. 9. med delovnim časom sodišča bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 5. 2005

Dn 1907/2004

Dn 1904/2004

Os-19630/05

V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 1094/120, k.o. Idrsko, se razglaša javna razgrnitev popisnega lista, zapisnika o ugotovitvah in kopij katastrskih
načrtov za to nepremičnino.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2005, v sobi št. 9, Okrajnega
sodišča v Tolminu, med delovnim časom
sodišča in tam bodo v tem času navedene
listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 12. 9. in 16. 9. med delovnim časom sodišča bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 5. 2005

Os-19633/05

V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 55/5 in 57/5, k.o. Robedišče,
se razglaša javna razgrnitev popisnih listov, zapisnika o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za ti nepremičnini.
Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2005, v sobi št. 9, Okrajnega
sodišča v Tolminu, med delovnim časom
sodišča in tam bodo v tem času navedene
listine vsakomur na vpogled.
V dneh med 12. 9. in 16. 9. med delovnim časom sodišča bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in
dodatno ugotavljanje podatkov v tem postopku.
Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenih
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 5. 2005

Dn 1903/2004

Dn 1902/2004

Os-19634/05

Os-19635/05

Oklici o skrbnikih in
razpravah
II P 665/2005

Os-18439/05

Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova
2, Kranj, je na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v pravdni zadevi zaradi izpodbijanja očetovstva, opr. št.
II P 665/2004, prvotoženi stranki Davidu
Jamesu Wheelerju postavilo začasno zastopnico, odvetnico Polono Pavlin Bohinc,
Nazorjeva 8, Kranj, ki bo zastopala prvotožnika Davida Jamesa Wheelerja vse dokler prvotožnik ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 2005
I 2002/00360

Os-21250/05

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
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storitve, d.d., Šmartinska c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnico Kastelic Klavdijo,
Brilejeva ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave 114.541 SIT s p.p., dne 21. 6. 2005
sklenilo:
dolžnici Kastelic Klavdiji se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
cesta 55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2005

I D 566/2004

P 806/2003

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagateljice Željke Petvar,
Cankarjev drevored 26, Izola, ki jo zastopa odvetnica Tatjana Stojkovič Pavlovec,
zoper nasprotnega udeleženca Avguština
Oblaka, pok. Mihaela in Antonije, nazadnje stanujočega v Urbancih, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran, zaradi
predloga za razglasitev za mrtvega, dne
11. 7. 2005 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za
mrtvega nasprotnega udeleženca Oblak
Avguština, sina Mihaela in Antonije, nazadnje stanujočega v Urbancih.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 7. 2005

Os-19790/04

Okrožno sodišče v Mariboru je po
okrožni sodnici – svetnici Mariji Terboča
Zalta, kot predsednici senata, v pravdni zadevi tožeče stranke Danijele Gerlec,
stan. Koroška 47, Maribor, ki jo zastopa
odv. Tanja Kompara iz Maribora, zoper
toženo stranko Alena Vraniča, neznanega prebivališča, zaradi dodelitve otroka v
vzgojo, varstvo in oskrbo materi ter določitve preživnine, na podlagi določil 4. točke II. odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Andrej Kirbiš, Cankarjeva
ul. 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 2004

Oklici dedičem
D 254/2004

Os-21802/05

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Radovanu
Andreju Rozmanu, rojenem 21. 10. 1936,
nazadnje stanujočem Staneta Severja 14,
Maribor, umrlem 7. 5. 2004.
Sodišče poziva dediča pokojnega, Damirja Rozmana in Rada Rozmana, ki živita
na neznanem naslovu, da se priglasita
Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na osnovi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 7. 2005

Oklici pogrešanih
N 28/2005

Os-21248/05

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike

Os-16872/05

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v
teku zapuščinski postopek po pok. Kokotec Božidaru, roj. 27. 6. 1926, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan.
Župančičeva 2, Kamnik in umrlem 9. 11.
2003. V tem zapuščinskem postopku sta
zakonita dediča po zapustniku tudi potomca pok. hčere Dagmar Bottcher, Mira
Bottcher, roj. 8. 8. 1988, državljanka Nemčije in Mario Bottcher, roj. 1992, državljan
Nemčije, ki sta za sodišče neznanega prebivališča. Sodišču pa tudi ni znan podatek
zakonitega zastopnika obeh mladoletnih
dedičev, očeta Mire in Maria Bottcher. Glede na to sodišče vabi oba dediča in zakonitega zastopnika, da se v roku enega
leta priglasijo sodišču, sicer bo opravljena
zapuščinska obravnava na podlagi izjave
skrbnika, ki bo dedičema postavljen v tem
postopku, in podatkov, s katerimi sodišče
razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 6. 2005

Su 140000/2005

Os-22638/05

V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 23/05-ZS-UPB1) predsednica
Okrožnega sodišča v Krškem objavljam
poziv predstavniškim organom občin in
drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Krškem, da
predlagajo kandidate za 140 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Krškem.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno
ter osebnostno primeren za udeležbo pri
izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje,
ki jih določa zakon, je treba poslati na
naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Urad
predsednice, Cesta krških žrtev 12, 8270
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Krško, v roku 60 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Krškem

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 07035/2005

Rg-21372/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Gurman
Ribič & Ribič, trgovina in storitve d.n.o.,
Smlednik 45 A, Smlednik, ki jo zastopa
odvetnica Katarina Benedik iz Ljubljane,
Dalmatinova 5, objavlja sklep:
družba Gurman Ribič & Ribič, trgovina in storitve d.n.o., Smlednik 45 A,
Smlednik, reg. št. vl. 1/31767/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ribič Marijan in Ribič
Monika, oba Smlednik 45 A, Smlednik, 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 smilsu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005
Srg 07042/2005

Rg-21373/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Dental,
podjetje za prodajo zobozdravstvenega
materiala, d.o.o. Ljubljana, Kopališka 2,
objavlja sklep:
družba Dental, podjetje za prodajo zobozdravstvenega materiala, d.o.o. Ljubljana, Kopališka 2, reg. št. vl. 1/08395/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Fašalek Bernarda, Polje c. V/3, Ljubljana in Fašalek Marko, Ziherlova ulica 41, Ljubljana, ki prevzemata
obveznosti 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
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dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005
Srg 07391/2005

Rg-21376/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Okarina–
Tours Šraj, turizem in storitve k.d., Jamova
cesta 50, Ljubljana objavlja sklep:
družba Okarina–Tours Šraj, turizem
in storitve k.d., Jamova cesta 50, Ljubljana, reg. št. vl. 1/33111/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 8. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šraj Borut in Šraj Kriya,
oba Jamova 50, Ljubljana, ki prevzemata
obveznosti 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 11. 7. 2005
Srg 07724/2005

Rg-21381/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Tetom-Tomšič Co. d.n.o. Podjetje za šport,
gostinstvo in trgovino Kočevje, Ob Mahovniški ul. 22, objavlja sklep:
družba Tetom-Tomšič Co. d.n.o. Podjetje za šport, gostinstvo in trgovino
Kočevje, Ob Mahovniški ul. 22, reg. št.
vl. 1/18040/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22.
6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Tomšič Anton in Tomšič
Marta, oba Ob Mahovniški ul. 22, Kočevje,
ki prevzemata obveznosti 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 11. 7. 2005
Srg 5321/2005

Rg-21385/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-
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brisa iz sodnega registra družbe Novak
S.K. & Co., družba za gostinske in storitvene dejavnosti, d.n.o. Krašce 17, Moravče, ki jo zastopa notarka Majda Lokošek iz
Domžal, objavlja sklep:
družba Novak S.K. & Co., družba
za gostinske in storitvene dejavnosti,
d.n.o. Krašce 17, Moravče, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 18. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Novak Ksenija in Novak
Sandi, oba stanujoča Krašce 17, Moravče,
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 30. 6. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Božnik Alojzija, Dramlje 9/a, Dramlje,
priglasitveni list, opravilna št. 52-0555/95,
izdan dne 6. 2. 1995. gnq-196330
Grahek
Sonja,
Tribuče
1/c,
Črnomelj,
obrtno
dovoljenje,
št.
015632/0603/00-15/1995
–
reprezentativno, izdano dne 6. 3. 1995.
gnu-196276

Potne listine
Cakor Aldijana, Ljubeljska 19, Ljubljana,
potni list, št. P00701039. gnb-196195
Cimerman Franc, Preglov trg 12,
Ljubljana, potni list, št. P00827390.
gnd-196268
Čuk Anamarija, Naklo 7, Logatec, potni
list, št. P01103179, izdala UE Logatec.
gnf-196416
Čuk Gašper, Naklo 7, Logatec, potni
list, št. P00242196, izdala UE Logatec.
gnc-196419
Čuk Jože, Naklo 7, Logatec, potni
list, št. P00244639, izdala UE Logatec.
gng-196415
Čuk Mateja, Naklo 7, Logatec, potni
list, št. P00244604, izdala UE Logatec.
gne-196417
Čuk Tilen, Naklo 7, Logatec, potni
list, št. P00952018, izdala UE Logatec.
gnd-196418
Dolle Amalija, Stara gora 61, Mirna,
potni list, št. P00015963. gnf-196241

Gradišek
Renato,
Sp.
Pirniče
22/c, Medvode, potni list, št. P00105367.
gne-196217
Gutnik Gregor, Betajnova 15, Vrhnika,
potni list, št. P00952705. gnk-196261
Gutnik Helena, Betajnova 15, Vrhnika,
potni list, št. P00952704. gnl-196260
Gutnik Marjetka, Betajnova 15, Vrhnika,
potni list, št. P00952706. gnn-196258
Gutnik Peter, Betajnova 15, Vrhnika,
potni list, št. P00782687. gnj-196262
Gutnik Tanja, Betajnova 15, Vrhnika,
potni list, št. P00952703. gnm-196259
Hadžić Selvedina, Trg revolucije 5,
Trbovlje, potni list, št. P01078577, izdala
UE Trbovlje. gnj-196287
Hamzagić
Azeudin,
Srebrničeva
10, Ljubljana, potni list, št. P00107724.
gnk-196186
Kopčič Boštjan, Preglov trg 11,
Ljubljana, potni list, št. P00871332, izdala
UE Ljubljana. gnw-196374
Košorok
Šubic
Katarina,
Vaše
14/b, Medvode, potni list, št. P00829706.
gnj-196212
Kukaj Imer, Prečna 6, Izola – Isola,
potni list, št. P01083374, izdala UE Izola.
gnd-196393
Novak Frančišek, Glavarjeva 19,
Ljubljana, potni list, št. P00336833.
gng-196440
Piskar Uroš, Motnik 1/a, Motnik, potni
list, št. P00118374, izdala UE Kamnik.
gnz-196346
Poljakovič Elvis, Zbure 28, Šmarješke
Toplice, potni list, št. P00742993, izdala
UE Novo mesto. gnh-196214
Pučnik
Stanislav,
Dobrova
pri
Prihovi 5/a, Oplotnica, potni list, št.
P00062775, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-196324
Stubičar Primož, Dvor 38, Polhov
Gradec, potni list, št. P00576253.
gnb-196295
Sušnik Mitja, Soteska 33, Kamnik, potni
list, št. P01097909. gnv-196425
Šuligoj
Peter,
Polanškova
42,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00685333,
izdala UE Ljubljana. gnq-196405
Vlaj Ana, Štihova 26, Ljubljana, potni
list, št. P00594782, izdala UE Ljubljana.
gnm-196334
Zagmajster Jasmina, Blatno 31,
Pišece, potni list, št. P00728223, izdala
UE Brežice. gnd-196243

Osebne izkaznice
Arko Božidar, Turjaško naselje 9,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000433218.
gnx-196223
Ban Anton, Športna ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000245405.
gny-196372
Bašelj Andreja, Gradnikova ulica
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000222546. gnf-196191
Belcijan Branka, Pot v Bitnje 76,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000777489.
gnt-196302
Bevk Peter, Trdinova cesta 5,
Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
000963762. gno-196232
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Brajdič Saramo, Brezje 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001039873.
gni-196338
Bubnjić Vinko, Zalog 26, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000864357.
gnq-196230
Canzutti Mateja, Erjavčeva ulica
17, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001394046. gng-196340
Ceglar Marko, Ulica Pohorskega
bataljona 8, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000295856. gnu-196201
Crepulja Darijo, Koroška cesta 8/b,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001788080.
gno-196357
Černe Angela, Šalek 93, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000001108.
gnl-196235
Čmrlec Milorad, Hrastje 16, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 001036807.
gnl-196335
Dabić Dragan, Rajndol 7, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000179998.
gne-196221
Demšar Ema, Poljanska cesta 110,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
001800211. gnt-196352
Demšar Meta, Poljanska cesta 110,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
001687913. gns-196353
Demšar Primož, Poljanska cesta
110, Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
000227525. gnu-196351
Demšar Samo, Poljanska cesta
110, Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
001687908. gnq-196355
Dolinšek
Jože,
Streliška
ulica
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000462648. gnn-196183
Dulmin Božidara, Stara Cerkev 14,
Stara Cerkev, osebno izkaznico, št.
001278699. gnv-196325
Elshani Mehdi, Borovniška ulica
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001704933. gnr-196179
Gaberšek Matjaž, Vojkova cesta
73, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000484871. gnv-196200
Gams Branko, Podmilščakova ulica
20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001619870. gnx-196423
Gašparac Jože, Osilnica 157a,
Osilnica, osebno izkaznico, št. 000661580.
gny-196222
Glišović Danijela, Prušnikova ulica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001809677. gnw-196199
Gorgiev Igor, Cesta Jaka Platiše 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000473915.
gnw-196303
Gregorc Emilijan, Bezovje nad Zrečami
1, Zreče, osebno izkaznico, št. 000837084.
gnh-196364
Grešak Primož, Senčna pot 10/a,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 001835379. gnh-196189
Gunde Aleš, Groblje pri Prekopi
15, Šentjernej, osebno izkaznico, št.
001871689. gnh-196339
Ilovar Viktor, Novo polje, Cesta XVI/2,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000060390. gnp-196406
Jamnik Nino, Goriška cesta 38,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001714145.
gnp-196356

Rozman Vita, Ulica Karla Glaserja 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001215506.
gnf-196166
Rožanc Valerija, Škedenj 17, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
001276995. gnw-196224
Rupena Ervin, Prevoje pri Šentvidu
162, Lukovica, osebno izkaznico, št.
000917712. gnc-196369
Salmič France, Pod Trško goro 92,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000285135. gnr-196229
Seljak Alojz, Šiška 10, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 001428919. gno-196307
Sinič Milan, Spodnje Hlapje 34,
Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
001420469. gnm-196359
Skale Ignac, Partizanska cesta 59/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000362526.
gnv-196175
Slekovec Darko, Panonska ulica 5/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000907282.
gnb-196245
Starič Marko, Rihpovec 19, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000344003.
gng-196240
Suhadolnik Marija, Celovška cesta
145/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000000105. gnd-196193
Šabić Jan, Prištinska ulica 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001426899.
gny-196197
Šainoski Demiš, Ulica Vide Janežičeve
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001861617. gnn-196383
Škrabelj Robert, Majšperk 43, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št.
000286658.
gnb-196345
Štumberger Ana, Gradišče 19, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000001503.
gnt-196227
Šubic Jakob, Vaše 14/b, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001071336.
gnt-196252
Šubic Jon, Vaše 14/b, Medvode, osebno
izkaznico, št. 001756380. gng-196215
Tomažič Andrej,
Jareninski
dol
31/e, Jarenina, osebno izkaznico, št.
000123467. gnk-196236
Trkov Miha, Sostrska cesta 43,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001789728. gnl-196185
Udovič Janez, V Zideh 17, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001183968.
gnz-196371
Vardijan Barbara, Nazorjeva ulica
7, Črnomelj, osebno izkaznico, št.
000326835. gnc-196219
Vene Klara, Gorenja Brezovica
28, Šentjernej, osebno izkaznico, št.
000982913. gnf-196341
Verček Robert, Orle 47, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000025895.
gnu-196176
Videnšek
Ivan,
Celovška
cesta
195, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001718679. gne-196192
Vidrih Aleksander, Gabrščkova ulica
91, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000329071. gnz-196196
Vihar Ivan, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001032131.
gnx-196173
Vogrinčič Luka, Kromberk, Ulica bratov
Hvalič 2, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001468104. gnn-196333

Jeras
Milan,
Zgornje
Pirniče
3/b, Medvode, osebno izkaznico, št.
000014686. gnb-196220
Karlič Ivan, Ulica Marjana Kozine
10, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000722835. gnj-196337
Kemperl Gregor, Komendska Dobrava
10, Komenda, osebno izkaznico, št.
000888563. gnd-196368
Kern Franc, Jezerska cesta 115,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000068891.
gnn-196308
Kerscher Iliev, Ormoška cesta 58,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001356197.
gnc-196344
Korošec
Vekoslava,
Reška
1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00436800.
gnh-196314
Kos Jerneja, Glinška ulica 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001384599.
gns-196178
Košorok
Šubic
Katarina,
Vaše
14/b, Medvode, osebno izkaznico, št.
001556361. gni-196213
Koželj Alojzija, Dobruška vas 36,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 001063061.
gnp-196231
Križanec
Jelka,
Rusjanov
trg
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000096292. gns-196228
Kunštič Neža, Strmica 52, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000000636.
gnu-196226
Kveder Martin, Voklo 9, Šenčur, osebno
izkaznico, št. 001640961. gnq-196305
Lazar Štefan, Kidričeva ulica 5,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000019165. gnm-196234
Markelj Jernej, Zgornja Bistrica 83,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001429835. gnk-196361
Mihelčič Rok, Gotska ulica 12,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000175457. gnx-196198
Mlinar Janez, Pot k studencu 12,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000005776.
gnv-196225
Mom Milan, Ptujska cesta 133,
Rače, osebno izkaznico, št. 001820916.
gny-196172
Mulec Katja, Spodnja Besnica, Pešnica
24, Zgornja Besnica, osebno izkaznico, št.
000277178. gny-196297
Muraj Sebastjan, Levanjci 2, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št.
001550733.
gnd-196343
Mustaﬁć
Hamid,
Požarnice
94,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001105596. gnc-196144
Pečnik Franc, Zavrti 35, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
001065009.
gnb-196370
Pertovt Srečko, Križna 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000715612.
gnl-196435
Pintar Demšar Bernarda, Poljanska
cesta 110, Gorenja vas, osebno izkaznico,
št. 001533449. gnv-196350
Potočnik Suzana, Ulica Šercerjeve
brigade 7, Maribor, osebno izkaznico, št.
001304766. gng-196165
Repnik
Vanja,
Gabernik,
Ulica
Pohorskega odreda 13, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000962936.
gni-196363
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Vrtač Marijana, Golnik 44/a, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
000445959.
gnp-196306
Zupanič Pajnič Irena, Kumrovška
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000267369. gnj-196412
Žakelj Boštjan, Podpulfrca 8, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001195764.
gnw-196349
Žolnir Alojzija, Kraigherjeva ulica 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 000424312.
gnw-196174
Žvan Uroš, Zrkovska cesta 75,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001861936.
gnm-196159

Vozniška dovoljenja
Andrejčič Marija, Prule 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2147269, reg. št. 28166, izdala UE
Ljubljana. gnz-196271
Andrejčič Mušič Polonca, Dergomaška
ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 246108, reg. št. 47390,
izdala UE Ljubljana. gnk-196411
Babič Anton, Potiskavec 7/a, Struge,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S 1654914, reg. št. 1006, izdala
UE Kočevje. gnj-196437
Babnik Ana, Puštal 25, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1551441, reg. št. 29303, izdala UE Škofja
Loka. gne-196342
Ban Anton, Športna ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1865476, reg. št. 241224, izdala
UE Ljubljana. gnx-196373
Baškovič Urban, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHCE, št. S 1790965, reg. št.
197699, izdala UE Ljubljana. gnk-196315
Bedene Tjaša, Mladinska ulica 36,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50km/h BGH, št. SI 47773, reg. št.
50562, izdala UE Koper. gnk-196161
Bradeško Tomaž, Svetega Petra, Hrib
2, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1886121, izdala UE Škofja
Loka. gnk-196265
Bratina Tomaž, Stomaž 5, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1456354, reg. št. 17180, izdala UE
Ajdovščina. gnl-196360
Bubnjič Vinko, Zalog 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 30087, izdala UE Novo mesto.
gnz-196171
Cure Franjo, Lačna Gora 3, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 479467, reg. št. 14308, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnr-196279
Čeliković Senada, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1866849, reg. št. 263890, izdala UE
Ljubljana. gnq-196205
Česen Olga, Reška ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076850, reg. št. 210883, izdala UE
Ljubljana. gnr-196379
Česen Valentina, Reška ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2115688, reg. št. 243096, izdala UE
Ljubljana. gnq-196380
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Čuk Mateja, Naklo 7, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4369, izdala
UE Logatec. gni-196413
Dobravec Simon, Grad 3, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 1523597, reg. št. 44356,
izdala UE Kranj. gnz-196246
Drakšić Mladen, Ulica kneza Koclja 26,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1230512, reg. št. 113862, izdala UE
Maribor. gnm-196309
Fatur Zora, Verstovškova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BGH, št. S 1861827, reg. št.
37516, izdala UE Maribor. gnd-196318
Ferisa Henda, Kejžarjeva 32/b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1497915, izdala UE Jesenice.
gng-196290
Ferjan Nikolaj, Breznica 29, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
461061, izdala UE Jesenice. gnf-196291
Fišakov Aleksandar, Mucherjeva ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1549491, reg. št. 248722,
izdala UE Ljubljana. gni-196438
Gačar Zdenko, Pesnica 24/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1171253, reg. št. 8794, izdala
UE Pesnica. m-984
Glinšek Mateja, Jurovska cesta
23, Lenart v Slov.goricah, vozniško
dovoljenje, kat. A le do 50km/h BGH, št. S
1841653, reg. št. 6549, izdala UE Lenart.
gnc-196169
Godler Nežka, Šegova 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 11140, izdala UE Novo mesto.
gnh-196264
Golob Franc, Podgorje 47, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1745479, reg. št. 5351, izdala UE Kamnik.
gnp-196206
Golob Franci, Mačkovec 12, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10015, izdala UE Trebnje.
gne-196317
Golob Tomislav, Škrilje 52, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1710924,
reg. št. 120787, izdala UE Ljubljana.
gnr-196329
Gostič Klemen, Dražgoška ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BGH, št. S 1917574, reg. št.
234237, izdala UE Ljubljana. gng-196140
Grašič Janez, Založnikova ulica 2,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1286965, reg. št. 203412,
izdala UE Ljubljana. gno-196432
Grešak Primož, Senčna pot 10/a,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h BGH, reg. št. 13311,
izdala UE Piran. gng-196190
Grumić Darko, Tugomerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1504633, reg. št. 241932, izdala UE
Ljubljana. gnx-196323
Hodžić Adis, Cesta Ivana Cankarja
14, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1386659, izdala UE Jesenice.
gnb-196445
Hozjan Komac Natalija, Smrtnikova
ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2031473, reg. št. 267018,
izdala UE Ljubljana. gne-196442
Jakofčič Katja, Zakrajškova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A

dfo 50km/h BGH, št. S 2090994, reg. št.
236185, izdala UE Ljubljana. gnd-196168
Jurglič Matic, Prelesje 34, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
GH, št. S 1732543, reg. št. 13398, izdala
UE Trebnje. gnn-196358
Ketiš Janko, Zgornji Gasteraj 25,
Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1275842, reg. št. 9747, izdala
UE Lenart. gnr-196304
Klodič Gajšek Majda, Cesta Andreja
Bitenca
181,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1873063, reg. št. 88863, izdala UE
Ljubljana. gnx-196273
Kolarič Martin, Ulica Pohorskega
bataljona
61,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2138336,
reg. št. 254782, izdala UE Ljubljana.
gnf-196266
Kolmanič
Davor,
Veličane
31,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10464. gni-196288
Konič Martina, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1928876, reg. št. 33701,
izdala UE Nova Gorica. gnu-196301
Korbar Jurij, Tavčarjeva 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
461076, izdala UE Jesenice. gno-196157
Košorok
Šubic
Katarina,
Vaše
14/b, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1709298, reg. št.
221389, izdala UE Ljubljana. gnk-196211
Kuhelj Aleš, Stavča vas 23, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1415551, reg. št. 39873, izdala UE Novo
mesto. gnr-196204
Lavrič Marjeta, Ulica Jana Husa 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 227636, reg. št. 227636, izdala UE
Ljubljana. gnf-196366
Logar Andreja, Za hribom 30, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464922, reg. št. 35991, izdala UE
Domžale. gnl-196410
Luskovec Janja, Ulica Lizike Jančarjeve
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 180074, reg. št.
188185, izdala UE Ljubljana. gne-196367
Mahne Mojca, Ulica bratov Učakar 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589749, reg. št. 252745, izdala UE
Ljubljana. gnz-196421
Mahnič Marijan, Mali Otok 3, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 632, izdala UE Postojna. gnk-196286
Markež Mitja, Janežovci 8, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. A-125, BGH, št.
S 1377526, izdala UE Ptuj. gnh-196164
Melkić Mirsad, Kunaverjeva ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S2091194, reg. št. 236748,
izdala UE Ljubljana. gnp-196431
Mertnik Monika, Velika Polana 91/a,
Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 15241, izdala UE Lendava.
gnj-196237
Mirnik Rok, Medlog 43, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37887.
gnh-196239
Mraz Marko, V. Prekomorske brigade
9/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1446168, reg. št. 47900.
gni-196238
Muller Manca, Hrenova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
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št. S 1597478, reg. št. 256543, izdala UE
Ljubljana. gni-196263
Mustaﬁć
Hamid,
Požarnice
94,
Brezovica
pri
Ljubljani,
vozniško
dovoljenje, kat. A le do 50km/h BGH, št.
S 2092719, reg. št. 138672, izdala UE
Ljubljana. gni-196142
Nahtigal Roman, Dvoržakova ulica
5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 1801495, reg. št. 39009,
izdala UE Domžale. gnt-196377
Ogrin Katra, Langusova 50, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2111273, reg. št. 30871. gnp-196156
Ogrin Klemen, Velika Ligojna 22,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13241, izdala UE Vrhnika.
gnn-196233
Ogrovec Stankovsky Melita, Cankarjeva
ulica 32, Bled, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1962939, reg. št. 6464.
gnv-196300
Pajmon Franc, Industrijska ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BCEGH, št. S 1851364, reg. št.
43953, izdala UE Maribor. gnc-196319
Pečnik Franc, Zavrti 35, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001763836, reg. št. 2976, izdala UE
Domžale. gnw-196249
Perčič Andreja, Mlaška cesta 9/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 475280, reg. št. 38472, izdala UE Kranj.
gnp-196281
Pergar Marija, Miklošičeva ulica 4/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 2058689, reg. št. 8817,
izdala UE Domžale. gns-196328
Pintar Danilo, Vrhloga 61/a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BCEGH, št. S 1651544, reg. št.
24420. gns-196278
Pirc Anton, Melikova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 2092664, reg. št. 151308, izdala UE
Ljubljana. gns-196378
Podlipnik Kristina, Mlaka 9, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000473793, reg. št. 1721, izdala UE Tržič.
gnc-196444
Pondelek Milan, Rojčeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2097370, reg. št.
97979, izdala UE Ljubljana. gnl-196160
Prislan Uroš, Šalek 24/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946101, reg. št. 24737, izdala UE Velenje.
gnf-196216
Ramljak Jure, Golnik 102/a, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1514795, reg. št. 54932, izdala UE Kranj.
gnh-196439
Rebernak Franc, Partizanska ulica 31,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. S 002002682, reg.
št. 5401, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl-196210
Repovš Špela, Idrijska ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368929, reg. št. 209068, izdala UE
Ljubljana. gny-196422
Rus Marija, Mestni trg 31, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1262419, reg. št. 20921, izdala UE
Grosuplje. gnm-196209
Sajovic Marko, Slomškova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Verbic Damjan, Suhadole 22, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20189, izdala UE Kamnik. gnk-196436
Vodeb Petra, Cesta 6. maja 9, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, reg. št. 18035, izdala UE Vrhnika.
gne-196267
Vrbanič Janko, Vrtača 6, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11749, izdala UE Izola. gnj-196162
Vrtač Marijana, Golnik 44/a, Golnik,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1355077, reg. št. 44662,
izdala UE Kranj. gnp-196181
Zavolovšek Cvetka, Loke pri Mozirju
10/b, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 12058, izdala UE Mozirje.
gnz-196321
Zec Sanel, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1491562, reg. št. 245265, izdala UE
Ljubljana. gnu-196376
Zupan Branko, Viška cesta 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2135121, reg. št. 271786, izdala UE
Ljubljana. gnf-196141

št. S 1342029, reg. št. 230389, izdala UE
Ljubljana. gnd-196218
Saksida Ingrid, Zalošče 12/a, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1834215, reg. št. 32562, izdala UE Nova
Gorica. gnh-196289
Saršon Monika, Trg Rivoli 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224369, reg. št. 49430, izdala UE Kranj.
gni-196313
Slekovec Darko, Panonska ulica 5/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 720573, reg. št. 96522, izdala UE
Maribor. gnc-196244
Slekovec Uroš, Murščak 34, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 16279, izdala UE Gornja
Radgona. gns-196153
Smrke Ivan, Žorgova ulica 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1491985, reg. št. 217320, izdala UE
Ljubljana. gnk-196311
Sraka Kornelija, Pot v Hrastovec 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1614866, reg. št. 169495, izdala UE
Ljubljana. gnm-196434
Stepančič Nuša, Cesta Andreja Bitenca
32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1825794, reg. št.
263241, izdala UE Ljubljana. gno-196407
Stojanović Sanja, Stjenkova ulica
4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 16774, izdala UE Postojna.
gnl-196285
Strnad Tatjana, Šeškova 16, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 710657,
reg. št. 4038, izdala UE Kočevje.
gnt-196256
Sušnik Mitja, Soteska 33, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1413183, reg. št. 19564, izdala UE
Kamnik. gnu-196426
Sutara Vesna, Pod kostanji 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41304. gnu-196326
Šintler Stanislava, Jelovška cesta 2,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, št.
85568. gnq-196155
Šmigoc Ljudmila, Dravinjski vrh 57,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h BGH, št. S 1982547, izdala
UE Ptuj. gnt-196277
Šubic Jakob, Vaše 14/b, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, št. S 209815, reg. št. 152734, izdala
UE Ljubljana. gnu-196251
Šumečnik Jurij, Levstikova 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 78, izdala UE Slovenj Gradec.
gnr-196154
Temlin Uroš, Grablovičeva ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1296962, reg. št. 195436, izdala UE
Ljubljana. gnj-196312
Toth Alojzija, Očeslavci 22, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 4873, izdala UE
Gornja Radgona. gnt-196152
Toth Ernest, Panonska 13, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
21792. gne-196167
Trkov Miha, Sostrska cesta 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2089177, reg. št.
98603, izdala UE Ljubljana. gnm-196184

Stran

Zavarovalne police
Buda Miloš, Tomačevica 28, Komen,
zavarovalno polico, št. 41402000395,
izdala zavarovalnica SLOVENICA d.d.
gny-196272
Bulatović Sveto, Partizanska 35,
Maribor, zavarovalno polico, št. 256559 z
5% bonusom, izdala zavarovalnica TILIA
d.d. m-987
COUP d.o.o., Dunajska cesta 158,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 262777,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc-196394
Ferlič Barbara, Sončna 17, Križe,
zavarovalno polico, št. 191553, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-196143
Ferlinc Božidar, Nebova 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 261050 z 5%
bonusom, izdala zavarovalnica TILIA d.d.
m-999
Gazvoda Jože, Vinja vas 31, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 23371.
gnz-196146
Gostinčar Jana, Kašeljska cesta 96,
Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št. AO
1113404. gnu-196151
Kadić Husein, Slančji vrh 6, Tržišče,
zavarovalno polico, št. 00101635912.
gnr-196158
Kralj Marko, K Roku 4, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 257038, izdala
zavarovalnica Tilia. gnd-196147
Lep Peter, Srednje 10/a, Bresternica,
zavarovalno polico, št. 716214, izdala
zavarovalnica SLOVENICA d.d. m-985
Rici Jurij, Pod jezom 27, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101796770,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnv-196375
Sladič Nevenka, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 335236,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-196382
Smolko Marko, Knafelčeva 30, Maribor,
zavarovalno polico, št. 275384 z 5%
bonusom, izdala zavarovalnica TILIA d.d.
m-1000
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Urgl Jolanda, Počehova 52, Maribor,
zavarovalno polico, št. 286375 z 50%
bonusom, izdala zavarovalnica TILIA d.d.
m-996
Žagar Marija, Ragovska 10/a, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 0265725.
gnm-196284

Spričevala
Ajanović Amir, Triban 10, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomska šola, izdano leta 1994.
gne-196292
Bence Klaudija, Puconci 198, Puconci,
indeks, št. 61179707, Pedagoška fakulteta
Maribor. m-992
Ber Matic, Na postajo 25, Ptuj, indeks,
št. 61202852, Pedagoška fakulteta
Maribor. m-991
Besfort Dedaj, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ledina v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnl-196310
Bole Andraž, Zelena pot 26, Ljubljana,
maturitetno spričevalo z obvestilom pri
maturi Gimnazije Poljane, izdano leta
2004. gnt-196202
Buh Jože, Klanec 11, Škoﬂjica,
spričevalo 3. letnik, Gimnazija Bežigrad,
izdano leta 2004. gnq-196255
Česen Špela, Zoisova ulica 9, Kranj,
spričevalo 2. letnik Srednje trgovske šole,
izdano leta 2005. gnz-196296
Črešnik Rok, Satri trg 92, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnik Gimnazije
Slovenj Gradec. gnc-196294
Emušić Hamdija, Kruščica, Bosna in
Hercegovina, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolski center Novo mesto-spričevalo
o končani šoli za voznika motornih
vozil številka 3073, izdano leta 1977.
gnb-196420
Fekonja Sara, Koroška cesta 11, Radlje
ob Dravi, spričevalo 2. letnik Srednje
trgovske šole-smer aranžerski tehnik,
izdano leta 2005. m-995
Gosak Lucija, Vuhred 171, Vuhred,
spričevalo 3. letnik Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2002/2003. m-1001
Gramić Nina, Ulica bratov Učakar 44,
Ljubljana, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1990 in 1991. gny-196347
Horvat Denis, Bakovci, Panonska 24,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje strojne šole v Murski Soboti
– kovinarska smer, izdano leta 1994.
gnq-196180
Hrženjak Jasna, Janševa 20, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1997,
izdano na ime Jakoš Jasna. gnq-196430
Ivanušič Ivanka, Gorenjci 9/a, Adlešiči,
indeks, št. 30012633, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnr-196429
Jelerčič Patricija, Merljaki 38, Renče,
indeks, št. 30013103, izdala fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnf-196316
Jereb Sara, Stara Vrhnika 14/a,
Vrhnika, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2003. gnw-196274
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Kastelic
Lojzka,
Zagradec
28,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
ter 3. letnik Srednje ekonomske šole
Boris Kidrič, izdano leta 1981 in 1982.
gnr-196354
Kosterov Mitja, Kidričeva ulica 81,
Trzin, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2002. gnp-196331
Kovačič Janko, Dravinjska 63/a,
Poljčane, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ MB, izdano leta 1986. m-997
Krajnc Deja, Pražakova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2004. gny-196247
Krivec Aleksandra,
Zvezda
16,
Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, št. I/867, izdana 25. 6.
1987. gnx-196248
Kropf Cvetka, Zimica 81, Zgornja
Korena, indeks, izdala Srednja kovinarska
strojna in metalurške šola Maribor leto
izdaje 1984. m-989
Kuri Bojan, Vitomarci 27/a, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor-elektrikar energetik, izdano leta
1998. m-988
Lazar Vesna, Vodnikova ulica 10, Idrija,
spričevalo 1. in 2. letnik Srednje kemijske
šole, izdano leta 2001. gng-196365
Lesjak Jože, Ojstriška vas 15, Tabor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnw-196253
Majeršič Emil, Ročevnica 32, Tržič,
spričevalo 4. letnik Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1984. gno-196282
Maksić Rade, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Izobraževalnega
centra
Cene
Štupar
v
Ljubljani.
gnn-196408
Matijević Tanja, Toplarniška ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 2. letnik, ŠCPET,
izdano leta 2004. gnr-196254
Miklič
Silvo,
Šaranovičeva
2/a,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje elektro,
računalniške šole Maribor, izdano leta
1996 in 1997. gno-196182
Muller Boštjan, Predjamska cesta 4,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnw-196149
Nedeljković Anita, Komanova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole – dvoletna, izdano leta 1994.
gne-196242
Pečnik Anton, Gunte 8, Krško,
maturitetno spričevalo Gimnazija Brežice,
izdano leta 1998. gny-196322
Pignar Zdenka, Borovnikova 17,
Maribor, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1983. m-990
Pivaš Dražen, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ OŠ Janez Levec,
izdano leta 1982. gnx-196348
Polutnik Taya, Gorenjska cesta 23,
Velenje, indeks, št. 61066885, Pedagoška
fakulteta Maribor leto izdaje 1990, na ime
Katič Tea. gnp-196381
Potočnik Helena, Gmajnica 28,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1981, izdano na ime Križman Helena.
gnn-196433
Presekar Klavdija, Zalog pod Sv. Trojico
10, Dob, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje

frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2002
in 2003. gnk-196336
Sallubier Tomaž, Dakičan, Lendavska
13, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
Srednje poklicne in tehniške šole Murska
Sobota-smer elektrotehnik elektronik,
izdano leta 2003. gnq-196280
Slaček Katja, Jablance 46/a, Zgornja
Korena, indeks, št. 11100090394, DOBA.
m-998
Sterle Tina, Katreževa pot 40, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta
1995 in 1996, izdano na ime Sitar Tina.
gnd-196293
Studenčnik Maruša, Kajuhova ulica 6,
Slovenske Konjice, indeks, št. 81634895,
EPF Maribor. m-994
Šeruga Dejan, Radvenci 3/a, Spodnji
Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu ter
1.,2.,3. letnik SERŠ Maribor, izdano leta
2001-2004. m-993
Vengust Nina, Steletova 3, Kamnik,
indeks, št. 31230171, izdala Fakulteta za
farmacijo v Ljubljani. gns-196428
Vincek Darja, Martina Krpana 30,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, št.
122/86, izdana leta1986, na ime Badjari
Darja. gnt-196327
Vrdoljak Duje, Reška cesta 27, Kozina,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika SGTŠ Izola, izdano leta 2002.
gnh-196414
Zaplotnik Alojzij, Sora 25, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu ter 4. letnik
Gimnazije Kočevje, izdano leta 1966.
gnx-196298
Zaveršnik Maja, Pohorska cesta
101/a, Vuzenica, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje ekonomske šole. gnv-196150
Živković David, Ulica Osvobodilne fronte
13, Izola – Isola, indeks, št. 21030999,
FDV leto izdaje 2004. gno-196332

Ostali preklici
AC KONDOR d.o.o., Letališka 9a,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Košir Rok, Vrhniška cesta 18,1354 Horjul.
gnj-196187
Banﬁ Dejan, Zelena ulica 10, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 68331,
ser. št. A 546837. gnx-196148
Botonjić Ibrahim, Preglov trg 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-196269
Bračko Gregor, Slovenska 38, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81626221, EPF
Maribor. m-1002
Bržan Iris, Babiči 2, Marezige,
študentsko izkaznico, št. 20030051, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnc-196194
Đuričić Željko, Ulica Tončka Dežmana
10, Kranj, delovno knjižico. gnv-196275
Gačič Siniša, Bratovševa ploščad
10, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21015246, izdala FDV v Ljubljani.
gnf-196441
Grobelnik Mihaela, Tkalska ulica 17,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola v Ljubljani. gns-196207
Gruden Darja, Ulaka 14, Velike Lašče,
študentsko izkaznico, št. 01002053,
Pedagoška fakulteta. gnb-196270
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Horvat Matjaž, Orehek 3/a, Prestranek,
devolenje za prevoz nevarnih snovi, št.
14703, veljavno do 18. 2. 2006. gni-196188
Jakofčič Katja, Zakrajškova ulica 15,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41049970,
izdala Univerza v Mariboru. gnb-196170
Jekan Mihaela, NOB 13, Dol pri
Hrastniku, delovno knjižico. gnt-196177
Konečnik Petra, Gradišče 3/f, Slovenj
Gradec,
študentsko
izkaznico,
št.
71040307, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnw-196299
Kovač Amalija, Izletniška ulica 6/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-196443
Krajnc Sebastjan, Stojnci 47, Markovci,
delovno knjižico. gnb-196145
Kučič Igor, Veselova ulica 12, Celje,
študentsko izkaznico, št. 63030304, izdala
FRI v Ljubljani. gnn-196208

izkaznico delavca Felda Bruna, zap. št.
569, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-22581/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico delavca Rajčić Boža, zap. št.
668, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-22582/05
Stokanović
Svetlana,
Meža
154/a, Dravograd, študentsko izkaznico,
št. 30012968, izdala Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gns-196203
Škrinjarič Mario, Spodnja Kapla
2/a, Kapla, certiﬁkat za prevoz nevarnega
blaga številka 014149, izdano 2. 3. 2001
od MNZ. m-986
Zore Anita, Preglov trg 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-196320

Lampreht
Robert,
Pod
gmajno
3, Mežica, študentsko izkaznico, št.
63010082, Fakulteta za računalništvo.
gno-196257
MURENC TRADE d.o.o., Bratov Hvalič
4, Nova Gorica, izvod licence skupnosti za
GO 88-39J in izvod nacionalne licence G
– 1005351. gnt-196427
Nataša Strnad, Potok pri Muljavi 3/a,
Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št.
20200279, Pravna fakulteta Ljubljana.
gnm-196409
Obradović Đuro, Cesta v Gorice 161,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-196283
Ocvirk Boštjan, Šmartinska cesta 248,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-196424
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno

Stran

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

6241
6241
6241
6241
6242
6242
6253
6263

Druge objave

6314

Evidenca statutov sindikatov

6316

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog

6317
6317
6318
6319

Zavarovanja

6320

6270
6270
6275
6276
6276
6280
6281
6283

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

6322
6322
6322
6323
6324
6325
6325
6325

6285
6285
6287
6287
6288
6288

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

6325
6325

Javni razpisi

6288

Javne dražbe

6301

Razpisi delovnih mest

6304

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

6326
6326
6326
6326
6328
6329
6330
6330

Stran

6332 /

Št.
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista posameznega
letnika.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na
papirju! Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami,
tako da s klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen iskani dokument. Še
posebej uporabna je možnost iskanja po polnem besedilu objav celotnega letnika.

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo naročilnico ali pa
obiščete spletno prodajalno na naših spletnih straneh http//www.uradni-list.si/.

Cena za enega uporabnika za letnik 2004 je 14.000 SIT.
CENIK
za posamezni letnik

POPUSTI
· posebni popust za
enega uporabnika za
letnik 2004
· ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo
20-odstotni pupust
· ob nakupu vsaj štirih
letnikov hkrati
10-odstotni popust

Letnik

Cena
v SIT

Cena z DDV (8,5%)
v SIT

1 uporabnik

1995–2003

12.658,33

15.190

2–5 uporabnikov

1995–2004

15.823,33

18.988

6–10 uporabnikov

1995–2004

19.710,83

23.653

11–25 uporabnikov

1995–2004

26.220,83

31.465

26–50 uporabnikov

1995–2004

40.687,50

48.825

Število uporabnikov

N

A
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Č

I

L

N

ZALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana

01/200 18 38

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

Letnik

Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997

Davčna št.

NAROČILA
tel.:

Nepreklicno naročam CD-ROM

Dav. zav.

DA

NE

Štev. uporabnikov

C

A

Štev. izvodov

1998

Naslov

1999

Pošta

2000

Datum

2001
Podpis

I

2002
2003
2004
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